Титульний аркуш
25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 2/25042019
(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).
Голова правлiння

Куцiн Володимир Семенович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186520
4. Місцезнаходження: 53200, Україна, Дніпропетровська обл., д/в р-н, Нiкополь,
Електрометалургiв, 310
5. Міжміський код, телефон та факс: 0566-654236, 0566-654628
6. Адреса електронної пошти: 01@nzf.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.nzf.com
.ua/Default.aspx?id
=7&sect=managem
ent

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
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
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
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
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
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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
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

В АТ НЗФ не створена посада корпоративного секретаря. В 2018 роцi судових
справ, в яких розглядалися позовнi вимоги у розмiрi бiльш нiж 1% активiв та сторонами в яких
виступали б емiтент або його посадовi особи, не було. Штрафних санкцiй в 2018 роцi не було.
Протягом 2018 року фактiв виплати будь-якої винагороди або компенсацiї, якi виплаченi
посадовим особам емiтента при звiльненнi, не було. АТ НЗФ не приймало кодексу
корпоративного управлiння. На загальних зборах акцiонерiв обмежень щодо голосування
для голосування акцiонерiв с голосуючими акцiями немає. Протягом 2018 року змiни
акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких став бiльшим, меншим або
рiвним пороговому значенню пакета акцiй, не було. Протягом 2018 року товариство не
проводило чергових загальних зборiв акцiонерiв. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв
вiдбулися 03.08.2018. Осiб - працiвникiв емiтента, якi мають у власностi акцiї товариства в
розмiрi понад 0,1 % вiд статутного капiталу, немає. Виплати дивiдендiв протягом 2018 року
не було. Протягом 2018 року вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, не було.
У АТ НЗФ вiдсутня iнформацiя щодо акцiонерних або корпоративних договорiв, якi укладенi

акцiонерами. У АТ НЗФ вiдсутня iнформацiя щодо будь-яких договорiв, умовою чинностi
яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. АТ НЗФ не здiйснювало в
2018 роцi випуск облiгацiй. АТ НЗФ не здiйснювало в 2018 роцi випуску цiнних паперiв,
емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. АТ НЗФ не здiйснювало в 2018 роцi випуск похiдних цiнних
паперiв. Протягом 2018 року АТ НЗФ здiйснювало викуп власних акцiй за результатами
проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв та голосування з питання порядку
денного щодо змiни типу акцiонерного товариства. Засновником товариства була держава в
особi Мiнiстерства промисловостi України. Станом на 31-12-2018 державна частка в
статутному капiталi товариства - вiдсутня. Станом на 31-12-2018 в реєстрi власникiв iменних
цiнних паперiв облiковуються власники - юридичнi особи в кiлькостi 62 особи (99,73% в
статутному капiталi) та фiзичнi особи 12704 осiб ( 0,27 % в статутному капiталi). Рiчна
звiтнiсть за 2018 рiк складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Дата переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - 01.01.2012. Звiт про рух
грошових коштiв за 2018 рiк складено за прямим методом. Рiчний звiт емiтента за 2018
направлений на розгляд Наглядової ради, у зв`язку з вiдсутнiстю рiшення зазначеного органу
управлiння, твердження щодо рiчної звiтностi емiтента за звiтний рiк не надається.
Iнформацiя про депозитарнi установи, якi не надали iнформацiю ПАТ НДУ для формування
даних з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АТ НЗФ станом на 31.12.2018. (запит АТ
НЗФ № 2401/1 вiд 24.01.2019): - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ПIРС" (КОД 31341482) всього ЦП 2000 шт, 0,000128% статутного капiталу; - ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ОК-2" (КОД 20341594
) всього ЦП 15 шт, 0,000001% статутного капiталу; - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАСТОС" (КОД 35762330 ) всього ЦП 38990 шт, 0,002512 %
статутного капiталу; - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АП
СЕК`ЮРIТIЗ" (КОД 30970210 ) всього ЦП 186902 шт, 0,012046% статутного капiталу; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФК-ЗБЕРIГАЧ" (КОД 38375990 )
всього ЦП 1 шт, 0,000000 % статутного капiталу; - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК КИЇВ" (КОД 14371869 ) всього ЦП 10 шт,
0,0000006% статутного капiталу. Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями АТ
НЗФ, iнформацiя щодо учасникiв АТ НЗФ, в т.ч. юридичних та фiзичних осiб та iнше
надаються з урахуванням вiдсутностi даних вiд зазначених депозитарних установ. АТ НЗФ
протягом останнiх трьох рокiв не змiнювало депозитарну установу. Змiни осiб, яким належить
право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню, не було. Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в
т.ч. отримання згоди на вiдчуження, немає.
В звiтi АТ НЗФ за 2018 рiк не надається iнформацiя на наступними роздiлами:
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi. 4. Iнформацiя щодо посади
корпоративного секретаря. 6. Iнформацiя про рейтингове агентство. 7. Судовi справи. 8.
Штрафнi санкцiї. 13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр
пакету яких став бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. 14.
Iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню. 15. Iнформацiя про змiну
осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню пакета акцiй. В роздiлi 17 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: п.2 iнформацiя про облiгацiї
емiтента; п.3 iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; п.4 iнформацiя про

похiднi цiннi папери емiтента; п.5 iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв. 18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва).19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних
паперiв (крiм акцiй) такого емiтента. 20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв
емiтента акцiй емiтента 21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв
емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента iнших власникiв цiнних паперiв
згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 23.Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших
доходiв за цiнними паперами. 27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких
є заiнтересованiсть. 28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством
правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть. 30.
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової
звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою). 31. Рiчна фiнансова звiтнiсть
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
(за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 32. Твердження щодо рiчної iнформацiї. 33.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента. 34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або
правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.
36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. 37. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття: 1)iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 2)
iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних
активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 3) iнформацiя
про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних
активiв до складу iпотечного покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття
iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,
якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року. 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. 39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв. 40. Iнформацiя щодо
реєстру iпотечних активiв. 41. Основнi вiдомостi про ФОН. 42. Iнформацiя про випуски
сертифiкатiв ФОН. 43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. 44.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН. 45. Правила ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
AOO № 823876
3. Дата проведення державної реєстрації
05.03.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
418915254,6
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5912
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24,10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
14,31 - Виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв
74,90 - Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
2) МФО банку
305749
3) Поточний рахунок
26005000001364
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
5) МФО банку
305749
6) Поточний рахунок
26005000001364
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДIА-ЦЕНТР"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30755884
4) Місцезнаходження
53201, Днiпропетровська область, м.Нiкополь, пр. Трубникiв, 56
5) Опис
АТ НЗФ приймало участь в створеннi Приватного акцiонерного товариства "Нiкопольський
медiа-центр" шляхом надання устаткування. АТ НЗФ належить 174 430 штук простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн, що складає 11,99 % вiд уставного капiталу Приватного
акцiонерного товариства "Нiкопольський медiа-центр". АТ НЗФ має всi права стосовно управлiння
ПрАТ "Нiкопольський медiа-центр" в межах чинного законодавства України. Обмеження вiдсутнi.

1) Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31802573
4) Місцезнаходження
53201, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, пр. Трубникiв, 56
5) Опис
АТ НЗФ приймало участь стосовно створення Приватного акцiонерного товариства
"Енергоресурси" шляхом надання грошових внескiв.ПАТ НЗФ належить 923049 штук простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн, що складає 1,99 % вiд уставного капiталу
Приватного акцiонерного товариства "Енергоресурси". АТ НЗФ має всi права стосовно управлiння
ПрАТ "Енергоресурси" в межах чинного законодавства України. Обмеження вiдсутнi.
1) Найменування
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"АКЦIОНЕРНИЙ
КОМЕРЦIЙНИЙ
ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
00039002
4) Місцезнаходження
01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12
5) Опис
АТ НЗФ приймало участь стосовно створення Публiчного акцiонерного товариства
"Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" шляхом надання грошових внескiв.
АТ НЗФ належить 333 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн, що складає
0,00004052528% вiд уставного капiталу. АТ НЗФ має всi права стосовно управлiння ПАТ "АКПIБ""
в межах чинного законодавства України. Обмеження вiдсутнi.
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГ" АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ"
2) Місцезнаходження
Україна, 532, Дніпропетровська обл., д/в р-н, Нiкополь, Ширшова, 53
3) Опис
САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГ" АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ" є вiдокремленим структурним пiдроздiлом АТ НЗФ. Код ЄДРПОУ 36254557
1) Найменування
ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБIР IМЕНI В.УСОВА АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ"
2) Місцезнаходження
Україна, Херсонська обл., Скадовський р-н, Скадовськ, Цукури, 6
3) Опис
ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБIР IМЕНI В.УСОВА АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ"є вiдокремленим структурним пiдроздiлом АТ НЗФ. Код 24752911

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органами управлiння АТ "Нiкопольський завод феросплавiв" є:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Правлiння;
- Ревiзiйна комiсiя.
Загальнi збори є вищим органом товариства.
Наглядова рада є органом товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж
проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть
виконавчого органу товариства. За статутом товариства та фактично станом на 31.12.2018
Наглядова рада складається з восьми членiв: голови Наглядової ради та 7 членiв Наглядової ради.
Правлiння є виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю. За статутом Правлiння АТ НЗФ складається з 9 членiв. Станом на 31.12.2018 Правлiння
фактично складається iз 9 членiв: голови Правлiння та 8 членiв правлiння.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу
товариства. За статутом товариства та фактично станом на 31.12.2018 Ревiзiйна комiсiя складається
з 4 членiв Ревiзiйної комiсiї.
Правлiнню товариства пiдпорядкованi директори за напрямками, керiвники служб, цехiв, вiддiлiв.
Функцiї i завдання структурних пiдроздiлiв АТ НЗФ:
Цех виробництва феросплавiв - виробництво товарних феросплавiв.
Плавильний цех-9 - виробництво малотоннажних феросплавiв i флюсiв, виробництво електродної
маси для власних потреб i на реалiзацiю.
Агломерацiйний цех - виробництво агломерату (для власних потреб i на реалiзацiю), приймання
сировинних матерiалiв на завод i надходження їх у виробництво.
Цех вторинної переробки феросплавного виробництва - переробка вiдходiв феросплавного
виробництва, виробництво товарного щебеню i гранульованого шлаку.
Цех виробництва трикотажу - виробництво трикотажних виробiв, м'яких контейнерiв.
Ремонтно-механiчний цех - виготовлення запасних частин для капiтальних i поточних ремонтiв
устаткування, забезпечення виробництва кожухами електродiв.
Цехи з ремонту металургiйного устаткування - 1, 2 - капiтальнi i планово-попереджувальнi ремонти
устаткування основних цехiв.
Центр обробки iнформацiї та зв'язку - забезпечення i супровiд заводської бази даних по системах
задач, забезпечення функцiонування внутрiшнього телекомунiкацiйного зв'язку i сигналiзацiї.
Цех мереж та пiдстанцiй - забезпечення надходження промислової i реактивної електроенергiї на
силовi установки пiдприємства.
Теплосиловий цех - надання i вiдведення теплової енергiї, забезпечення виробництва парою,
киснем, феросплавним i природним газом.
Вiддiлення гiдротехнiчних, очисних споруд та водопостачання цеху виробництва феросплавiв забезпечення технiчною водою, її вiдведення, охолодження i очищення. Забезпечення питною
водою структурних пiдроздiлiв заводу.
Залiзничний цех - доставка сировинних ресурсiв на завод, внутрiшньозаводськi перемiщення,
доставка товарної продукцiї на станцiю для подальшої вiдправки покупцевi.
Дiльниця шлакового лиття цеху виробництва феросплавiв - брикетування вiдсiвiв феросплавiв,
виробництво шлаколитої продукцiї, ремонт шлаковозiв i виробництво жаростiйких бетонiв.
Автотранспортний цех - забезпечення заводських технологiчних i пасажирських перевезень.
Центральна лабораторiя автоматизацiї та механiзацiї - обслуговування автоматизованих систем
управлiння i контрольно-вимiрювальних приладiв на заводi.
Центральна заводська лабораторiя - проведення аналiзiв виробленої продукцiї на вiдповiднiсть
вимогам покупцiв i ДСТУ.
Вiддiл технiчного контролю - контроль якостi продукцiї, що надходить i виходить, у розрiзi дiї

системи якостi ISO.
Газорятувальна служба - контроль за виконанням газонебезпечних робiт.
Цех благоустрою - ремонт, виготовлення i прання спецодягу, пошиття рукавних фiльтрiв для ГАС,
ремонт i утримання внутрiшньозаводських дорiг, благоустрiй територiї.
Служба економiчної безпеки - забезпечення збереження власностi акцiонерного товариства.
Служба охорони працi - забезпечення безпечних умов працi i профiлактика виробничого
травматизму.
Лабораторiя захисту водного та повiтряного басейнiв - контроль викидiв шкiдливих речовин,
розробка i впровадження природоохоронних заходiв.
Команда пожежної охорони - забезпечення пожежної та техногенної безпеки.
Ремонтно-будiвельний цех - ремонтно-будiвельнi роботи на капiтальних i поточних ремонтах.
Вiддiл управлiння соцiальними об'єктами - оздоровлення працiвникiв заводу i їх дiтей,
санаторно-профiлактичне медичне обслуговування.
Дiльниця складського господарства - приймання на завод i видача ТМЦ у структурнi пiдроздiли,
переробка i вiдвантаження металобрухту.
Комбiнат громадського харчування та торгiвлi - забезпечення харчуванням працiвникiв заводу.
Медико-санiтарна частина - медичне обслуговування працiвникiв заводу.
Управлiння акцiонерного товариства:
Виробничо-технiчний вiддiл - розробка i супровiд технологiї для основного виробництва,
планування, завантаження виробничих потужностей заводу.
Вiддiл головного механiка - технiчний нагляд за вантажопiдiймальними механiзмами, планування i
забезпечення планово-попереджувальних i капiтальних ремонтiв механiчного устаткування.
Вiддiл головного енергетика - енергонагляд, планування i забезпечення планово-попереджувальних
i капiтальних ремонтiв енергетичного i електричного устаткування.
Проектно-конструкторський вiддiл - розробка проектно-кошторисної документацiї для проведення
ремонтiв.
Планово-економiчний вiддiл - планування i аналiз економiчних показникiв.
Вiддiл збуту - реалiзацiя товарної продукцiї.
Вiддiл наукової органiзацiї працi - органiзацiя, оплата i нормування працi працiвникiв заводу.
Розробка нормативiв з працi, планування трудових ресурсiв.
Управлiння персоналом - пiдбiр i комплектацiя заводу квалiфiкованими кадрами, технiчне
навчання, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв заводу.
Вiддiл поставок та забезпечення виробництва - визначення оптимальних постачальникiв ТМЦ на
завод, забезпечення заводу устаткуванням i ТМЦ.
Вiддiл сировини та палива - забезпечення заводу сировиною i паливом.
Юридичний вiддiл - забезпечення правових аспектiв дiяльностi акцiонерного товариства, у тому
числi в судах рiзних iнстанцiй.
Головна бухгалтерiя - бухгалтерський i податковий облiк у господарськiй дiяльностi пiдприємства.
Адмiнiстративно-господарчий вiддiл - забезпечення функцiонування дiяльностi акцiонерного
товариства.
Група цивiльного захисту - розробка i контроль заходiв на випадок надзвичайних ситуацiй,
складання мобiлiзацiйних планiв.
Вiддiл капiтального будiвництва - технiчний нагляд за будiвлями i спорудами, планування i
забезпечення планово-запобiжних i капiтальних ремонтiв, забезпечення ремонтно-будiвельних
робiт.
Фiнансовий вiддiл - забезпечення фiнансової дiяльностi пiдприємства.
Вiддiл корпоративних фiнансiв та зв'язкiв - забезпечення взаємодiї мiж власниками i органами
управлiння акцiонерним товариством, супровiд програм випуску цiнних паперiв.
Бюро менеджменту якостi та навколишнього середовища - супровiд системи менеджменту якостi та
навколишнього середовища вiдповiдно до вимог ISO 9001 i ISO 14001.
Бюро iнвестицiй та розвитку пiдприємства - розробка i оформлення iнвестицiйних проектiв i
перспективних планiв розвитку пiдприємства.
Вiддiл редакцiї газети "Електрометалург", телестудiя - випуск заводської газети, заводське

телебачення, пiдготовка матерiалiв у мiськi ЗМI щодо iмiджу та життя заводу.
Санаторiй-профiлакторiй "Електрометалург" та дитячий оздоровчий табiр iм. В.Усова є
вiдокремленими структурними пiдроздiлами АТ НЗФ. Мiсцезнаходження санаторiю-профiлакторiю
"Електрометалург": 53222, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул. Сiчова, 53. Мiсцезнаходження
дитячого оздоровчого табору iм. В.Усова: 75700, Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ,
"Цукур" територiя.
Змiни у структурнiй схемi управлiння АТ НЗФ за 2018 рiк: з 01.03.2018 в структуру АТ НЗФ
тимчасово введений новий пiдроздiл - команда пожежної охорони, а з 01.12.2018 цей пiдроздiл
знаходиться в структурi АТ НЗФ на постiйнiй основi.
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
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 5912 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 14 особи.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за умовами неповного робочого часу (дня, тижня) - 26 осiб.
Фонд оплати працi за 2018 рiк склав 863 741,6 тис. грн.
Фонд оплати працi збiльшився на 182 680,4 тис. грн вiдносно попереднього перiоду.
Кадрова програма АТ НЗФ спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам пiдприємства. Всього на пiдприємствi працює 6125 працiвникiв, iз них 1739
жiнок. Середнiй вiк працiвникiв - 43,6 роки. Пiдвищили квалiфiкацiю i пройшли навчання 2167
працiвникiв. Протягом 2018 року перепiдготовлено 774 працiвника, пiдвищили квалiфiкацiю 2167
особа, у тому числi: на професiйно-технiчних курсах - 443 особи, на курсах бригадирiв i старших
робiтникiв - 48 особи. Пройшли спецiальне навчання з питань охорони працi - 461 осiб. Пiдвищили
квалiфiкацiю i пройшли навчання 441 керiвникiв та спецiалiстiв заводу, в тому числi: 53
працiвникiв, якi виконують обов'язки керiвникiв i спецiалiстiв цехiв, з вiдривом вiд роботи
пiдвищили квалiфiкацiю 168 керiвникiв та спецiалiстiв заводу.
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
УКРАЇНСЬКА
АСОЦIАЦIЯ
ВИРОБНИКIВ
ФЕРОСПЛАВIВ
ТА
IНШОЇ
ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНОЇ ПРОДУКЦIЇ, 49000, Днiпропетровська обл., м.Днiпро, пл. Героїв
Майдану, буд.1, кв.254.
Основна дiяльнiсть та функцiї Асоцiацiї :
- координацiя господарської дiяльностi Учасникiв;
- сприяння Учасникам у вирiшеннi проблемних, спiрних питань, що виникають пiд час здiйснення
господарської дiяльностi, у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування,
органiзацiя ефективної взаємодiї Учасникiв з органами законодавчої, виконавчої та судової влади
України, створення постiйно дiючого незалежного третєйського суду;
- представництво i захист прав та охоронюваних законом iнтересiв Учасникiв в судах, державних
органах, органах мiсцевого самоврядування, мiжнародних органiзацiях, перед юридичними та
фiзичними особами в межах наданих Учасниками повноважень;
- всебiчне вивчення проблем Учасникiв та їх розв'язання, пов'язаних з виробництвом, збутом
феросплавної та iншої електрометалургiйної продукцiї в Українi та за кордоном;
- координацiя дiй виробникiв на зовнiшньому ринку феросплавiв, включаючи розробку загальної
позицiї щодо цiн при здiйсненi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, обсягiв експорту з урахуванням
кон'юктури та специфiки цього ринку;
- сприяння у виробництвi та збутi на зовнiшньому ринку феросплавiв та iншої

електрометалургiйної продукцiї, запровадження передової технологiї, устаткування, стандартизацiї
i сертифiкацiї вiдповiдно свiтовим вимогам для пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняної
продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування
доцiльностi залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй у феросплавну галузь, що потребують
гарантiй уряду України;
- здiйснення аналiзу внутрiшнього i зовнiшнього ринкiв та прогноз можливих змiн, аналiз
кон'юктури цих ринкiв; - пiдготовка пропозицiй та обгрунтування заходiв, спрямованих на
пiдвищення ефективностi дiяльностi Учасникiв;
- здiйснення iнформацiйно-методичного, правового та консалтингового забезпечення Учасникiв,
узагальнення передового вiтчизняного та зарубiжного досвiду, впровадження наукових розробок,
надання патентно - лiцензiйної допомоги;
- сприяння в пошуку потенцiйних iнвесторiв та кредиторiв для суб'єктiв галузi, надання послуг у
пiдготовцi технiко-економiчних обгрунтувань iнвестицiйних проектiв та кредитних лiнiй, сприяння
в залученнi закордонних iнвестицiй, квалiфiкованих вiтчизняних i закордонних спецiалiстiв,
вчених, експертiв для реалiзацiї цiлей та завдань Асоцiацiї;
- взаємний обмiн мiж Учасниками iнформацiєю, досвiдом, практичними навичками у галузi
виробництва феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, органiзацiя проведення
науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, виставок, ярмарок та iнших заходiв;
- пiдвищення квалiфiкацiї i професiоналiзму працiвникiв Учасникiв;
- подання пропозицiй, розробка проектiв нормативних актiв, їх супроводження з метою
удосконалення чинного законодавства України, що регулює господарську дiяльнiсть Учасникiв, що
стосуються дiяльностi галузi, в тому числi, спрямованих на стабiлiзацiю податкової системи,
митного оподаткування, цiнової та соцiальної полiтики держави;
- пiдготовка правової документацiї, що вiдповiдає iнтересам Учасникiв у їх вiдносинах з третiми
особами, укладення рiзноманiтних угод як в Українi, так i за її межами згiдно з дiючим
законодавством, якi вiдповiдають метi Асоцiацiї;
- визначення прiоритету i розробка комплексних науково-технiчних програм в областi створення i
виробництва, застосування нових матерiалiв, технологiй та устаткування для розвитку галузi;
- органiзацiя та проведення в Українi та за її межами заходiв, направлених на пропаганду та
рекламу науково-технiчних досягнень та продукцiї Учасникiв, iнформацiйна пiдтримка, сприяння в
освiтленнi дiяльностi Учасникiв у засобах СМI, редакцiйно-видавнича дiяльнiсть, у т.ч. пiдготовка i
випуск довiдкової, iнформацiйно-методичної, рекламно-комерцiйної й iншої друкованої продукцiї;
- здiйснення iнформацiйного i консультацiйного забезпечення членiв Асоцiацiї в областi права,
економiки, менеджменту, маркетингу, розробка, придбання, впровадження i супровiд програмних
засобiв у сферi професiйних iнтересiв членiв Асоцiацiї.
Термiн участi - безстроковий.
Cпільна 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
Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями для отримання прибутку
в 2018 роцi товариство не проводило.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реоргiнiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом 2018 року не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк пiдприємства здiйснюється на пiдставi Закону України "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV, Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, Податкового кодексу України, iнструкцiй та iнших нормативних актiв, якi регулюють
порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi. Бухгалтерський

облiк здiйснюється головною бухгалтерiєю пiдприємства на чолi з головним бухгалтером, який
забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад
бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть в Українi", складання фiнансової звiтностi та iншої звiтностi на вимогу власникiв, органiв
статистики й подання у встановленi строки.
Право першого пiдпису на фiнансовiй, податковiй, статистичнiй звiтностi, банкiвських
розрахунково-платiжних документах надається головi правлiння, генеральному директору заводу,
на перiод його вiдсутностi право першого пiдпису надається виконуючому обов'язки генерального
директора заводу згiдно з наказом або довiренiстю. Право другого пiдпису надається головному
бухгалтеру, на перiод його вiдсутностi право другого пiдпису надається заступнику головного
бухгалтера, який згiдно з наказом по заводу виконує його обов'язки. Право пiдпису документiв
надається також iншим посадовим особам пiдприємства на пiдставi довiреностей. Право
електронного цифрового пiдпису звiтностi, складеної за допомогою спецiалiзованого програмного
забезпечення, надається особам, визначеним наказом по заводу.
У 2018 роцi документообiг пiдприємства регулювався вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими
документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень.
Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй були первиннi документи, якi
фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи складалися пiд час
здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її закiнчення. Для
здiйснення контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних документiв
складалися зведенi облiковi документи. Для вiдображення окремих операцiй iз бухгалтерського
облiку керувалися вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та затвердженими
положеннями пiдприємства. Первиннi та зведенi облiковi документи складалися на паперових або
електронних носiях i мали такi обов'язковi реквiзити: назву документа (форми); дату i мiсце
складання; назву пiдприємства; змiст та обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру
господарської операцiї; посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї;
особистий пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати особу, яка брала участь у
здiйсненнi господарської операцiї. Згiдно з пунктом 1.3 Положення про документальне
забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 24.05.1995 № 88, усi первиннi документи, облiковi регiстри, фiнансова, статистична та
iнша звiтнiсть складалася державною мовою. Iнформацiя, що мiстилась у прийнятих до облiку
первинних документах, систематизувалася на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах
синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов'язаних рахунках
бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображалися також у валютi розрахункiв та
платежiв за кожною iноземною валютою окремо. Данi аналiтичних рахункiв були тотожнi
вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Регiстри
бухгалтерського облiку мали назву, перiод реєстрацiї господарських операцiй, прiзвища i пiдписи
або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, якi брали участь у їх складаннi. Господарськi
операцiї були вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були
здiйсненi. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв
бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та
пiдписали цi документи. Пiдприємство вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання
несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах
бухгалтерського облiку та забезпечує їх належне зберiгання протягом встановленого строку.
Установленi такi мiсця для зберiгання документiв: для первинних документiв та реєстрiв
бухгалтерського облiку, виготовлених на паперових носiях - архiв пiдприємства; для iнформацiї на
електронних носiях - ЦОIЗ. Строки зберiгання були встановленi вiдповiдно до чинного
законодавства. Вiдповiдальнiсть за порушення порядку ведення податкового облiку несуть особи,
якi пiдписали первиннi документи та iншi документи за вiдповiдними операцiями, що вiдображенi в
податковiй звiтностi.
Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань проводилася вiдповiдно до ст. 10 Закону України "Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та iнших нормативних документiв, зокрема
Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого наказом Мiнiстерства

фiнансiв України вiд 2 вересня 2014 року № 879 (далi - Положення №879). Для проведення
iнвентаризацiйної роботи (планових iнвентаризацiй активiв та зобов'язань, списання основних
засобiв, малоцiнних, iнших матерiальних цiнностей тощо) затверджувався склад iнвентаризацiйної
комiсiї згiдно з наказом по пiдприємству. Позапланова iнвентаризацiя проводилася згiдно з
розпорядженням начальника структурного пiдроздiлу або головного бухгалтера. Додатково до
завдань, обумовлених Положенням № 879, на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю
покладалося виконання таких завдань: визначення ефективностi застосовуваних на пiдприємствi
принципiв, методiв i процедур облiкової полiтики; проведення робiт щодо оцiнювання активiв та
зобов'язань; розробка та затвердження пропозицiй на наступний звiтний рiк. Iнвентаризацiю
основних засобiв здiйснювали не рiдше 1 разу на 2 роки.
У разi необхiдностi створювалися оцiннi комiсiї для проведення приймання, списання, оцiнки
активiв i зобов'язань. Склад оцiнної комiсiї встановлювався той самий, що й для проведення рiчної
iнвентаризацiї. Залучалися у разi необхiдностi для проведення оцiнювання окремих об'єктiв активiв
спецiалiзованi незалежнi оцiнювачi.
Податкова звiтнiсть складалася вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України, iнших
законодавчих та нормативних документiв iз питань оподаткування на пiдставi даних
бухгалтерського облiку.
Система i форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку, звiтностi i контролю
господарських операцiй розроблялися пiдприємством та змiнювалися в оперативному режимi
залежно вiд потреб користувачiв цiєї звiтностi.
Бухгалтерський облiк здiйснювався згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-ХIV (далi - Закон про облiк та звiтнiсть) та
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть вiдповiдала
якiсним характеристикам, зазначеним у концептуальних основах фiнансової звiтностi. Облiкову
полiтику застосовували таким чином, щоб фiнансовi звiти вiдповiдали вимогам Закону про облiк та
звiтнiсть i МСФЗ. Застосовувалися тi пiдходи та методи для ведення бухгалтерського облiку i
надання iнформацiї в фiнансових звiтах, якi передбаченi МСФЗ i найбiльш адаптованi до дiяльностi
пiдприємства. Згiдно з концептуальними основами пiдготовки та складання фiнансової звiтностi,
ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв (крiм звiту про рух грошових
коштiв) проводилися за принципом нарахування, щоб результати операцiй та iнших подiй
вiдображалися в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах на той час, коли вони мали мiсце, а не тодi,
коли пiдприємство отримало чи сплатило кошти. Вiдображалися доходи в звiтi про фiнансовi
результати за той перiод, коли вони були отриманi, а витрати - на основi вiдповiдностi цим
доходам, що забезпечило визначення фiнансового результату звiтного перiоду спiвставленням
доходiв звiтного перiоду з витратами, здiйсненими для отримання цих доходiв. Бухгалтерськi
помилки, якi впливали на фiнансовий результат звiтного перiоду, виправляли методом "сторно" або
додатковою бухгалтерською проводкою. Помилки, виявленi пiд час складання фiнансової звiтностi
за минулi роки, якщо вони вплинули на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку),
виправляли ретроспективно. Визначалася величина суттєвостi статтi в розмiрi 1 млн грн щодо
помилок минулих рокiв, якi не вплинули на величину нерозподiленого прибутку (непокритого
збитку), та виправлення таких помилок вiдносилися до статей витрат, за якими здiйснюється
коригування. Встановлювався операцiйний цикл, що дорiвнює 12 мiсяцям.
Облiк об'єктiв основних засобiв здiйснювався за справедливою вартiстю. Для цiлей
бухгалтерського облiку основнi засоби подiлялися на такi групи. Основнi засоби: будiвлi, споруди
та передавальнi пристрої; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi); iншi основнi засоби. Iншi необоротнi матерiальнi активи: бiблiотечнi фонди;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА); iншi необоротнi матерiальнi активи.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. До необоротних активiв вiдносилися матерiальнi активи, якi
пiдприємство утримувало з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв,
надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй.
Очiкуваний термiн корисного використання (експлуатацiї), встановлений засiданням виробничої
комiсiї, становить бiльше року, вартiсна оцiнка якого визначалася вiдповiдно до вимог Податкового
кодексу України. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносились активи, вартiсна

оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує вартiсної оцiнки, визначеної Податковим кодексом
України, i очiкуваний термiн корисного використання бiльше року. Об'єкт основних засобiв
визнавався активом, якщо iснувала ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому
економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його була достовiрно визначена. Придбанi
(створенi) основнi засоби зараховувалися на баланс пiдприємства за вартiстю придбання
(створення) активу. Одиницею облiку основних засобiв був об'єкт основних засобiв. Амортизацiя
основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювалася прямолiнiйним
методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв при визнаннi
його активом. Нарахування амортизацiї починалося з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому
основнi засоби стали придатними для використання. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних
засобiв вважалася несуттєвою при обчисленнi суми, що амортизується, та приймалася рiвною
нулю. Строк корисного використання активу переглядається на кiнець кожного фiнансового року,
якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок. Амортизацiя малоцiнних необоротних
матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховувалася в першому мiсяцi
використання об'єкта у розмiрi 100 % вiд його вартостi. Пiдприємство переоцiнювало об'єкт
основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього об'єкта суттєво вiдрiзнялася вiд його
справедливої вартостi на дату балансу або у разi змiни очiкуваних економiчних вигод. У разi
переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснювалася переоцiнка всiх об'єктiв групи
основних засобiв, до якої належить цей об'єкт. Переоцiнка основних засобiв тiєї групи, об'єкти якої
вже зазнали переоцiнки, надалi проводилася з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на
дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. Сума дооцiнки об'єкта основного
засобу, врахована у власному капiталi, переносилася до нерозподiленого прибутку поступово за
перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнювала
рiзницi мiж амортизацiєю, що базувалася на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та
амортизацiєю, що базувалася на первiснiй вартостi активу. Незавершене будiвництво є вартiстю
основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено. До вартостi незавершеного будiвництва
вiдносилися витрати на придбання обладнання, запасiв, передплату на їх придбання, оплату за
послуги. Амортизацiя цих активiв не починалася до моменту, коли вони стали придатними для
використання. Витрати за позиками, якi безпосередньо належали до придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкацiйного активу, капiталiзувалися в складi вартостi цього активу. Визнання
балансової вартостi об'єкта основних засобiв припинялося, коли об'єкт вибув або пiдприємство не
очiкувало майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або вибуття. Нарахування
амортизацiї припинялося, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття основного засобу. До
балансової вартостi основних засобiв належали витрати на полiпшення та капiтальний ремонт
основного засобу, якщо задовольнялися критерiї визнання активом. У разi удосконалення або
замiни окремих частин основного засобу в балансовiй вартостi об'єкта визнавалася собiвартiсть
замiнюваної частини такого об'єкта, коли витрати понесенi, якщо задовольнялися критерiї
визнання. Балансова вартiсть тих частин, що замiнювалася, списувалася з балансу. Витрати на
ремонти, технiчне обслуговування, виконання регулярних технiчних оглядiв для виявлення
несправностей, незалежно вiд того, чи замiнювалися частини об'єкта, визнавалися витратами
перiоду, в якому вони понесенi. Основнi засоби та нематерiальнi активи, отриманi без компенсацiї
вартостi, виявленi пiд час iнвентаризацiї, основнi засоби оцiнювалися цеховою комiсiєю за
справедливою вартiстю на дату оприбуткування. Отриманi безоплатно вiд стороннiх осiб
оцiнювалися за справедливою вартiстю аналогiчних товарiв, що iснували на ринку, на дату
оприбуткування таких товарiв.
Облiк нематерiальних активiв вiвся за кожним об'єктом нематерiальних активiв. Нематерiальнi
активи подiлялися на такi групи: лiцензiйне програмне забезпечення; лiцензiї на право здiйснення
дiяльностi; iншi нематерiальнi активи. Придбаний або отриманий нематерiальний актив
вiдображався в балансi, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод,
пов'язаних iз його використанням, та його вартiсть була достовiрно визначена. Нематерiальний
актив, отриманий у результатi розробки, вiдображався в балансi, якщо пiдприємство мало намiр,
технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального активу до стану, в якому вiн
придатний для реалiзацiї або використання; можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод

вiд реалiзацiї або використання нематерiального активу; iнформацiю для достовiрного визначення
витрат, пов'язаних iз розробкою нематерiального активу. Якщо нематерiальний актив не вiдповiдав
вказаним критерiям визнання, то витрати, пов'язанi з його придбанням чи створенням, визнавалися
витратами за той звiтний перiод, протягом якого вони були здiйсненi, без визнання таких витрат у
майбутньому нематерiальним активом. Не визнавалися активом, а пiдлягали вiдображенню у складi
витрат за той звiтний перiод, в якому вони були здiйсненi: витрати на дослiдження; витрати на
пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; витрати на рекламу та просування продукцiї на ринку.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховувалися на баланс пiдприємства за вартiстю
придбання (створення) активу. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося
протягом строку їх корисного використання, який встановлювався засiданням виробничої комiсiї,
при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Строк корисного використання
встановлювався окремо для кожного об'єкта нематерiального активу. При визначеннi строку
корисного використання об'єкта нематерiальних активiв враховувалися строки корисного
використання подiбних активiв; моральний знос, що передбачається; правовi або iншi подiбнi
обмеження щодо строкiв його використання та iншi фактори. Амортизацiя нематерiального активу
нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї починалося з
мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив став придатним для використання.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягали амортизацiї.
Визнання балансової вартостi об'єкта нематерiального активу припинялося, коли об'єкт вибув або
пiдприємство не очiкувало майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або вибуття.
Нарахування амортизацiї припинялося, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття
нематерiального активу. Термiн корисного використання нематерiального активу та метод його
амортизацiї переглядався в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкувалися змiни
строку корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод.
Фiнансовi iнвестицiї в суб'єкти господарювання з часткою у статутному капiталi менше 20 %
оцiнювалися за балансовою вартiстю. Балансова вартiсть - сума, за якою актив визнають у
фiнансовiй звiтностi пiсля вирахування накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi. На
дату складання фiнансової звiтностi пiдприємство оцiнювало зменшення корисностi фiнансових
iнвестицiй, виходячи з iнформацiї про фiнансовий стан та результати дiяльностi об'єкта iнвестицiй
за вiдповiдний перiод або вартостi його цiнних паперiв на ринку.
Запаси подiлялися на такi групи: сировина; матерiали; паливо; запаснi частини; товари; малоцiннi
та швидкозношуванi предмети; незавершене виробництво; напiвфабрикати; готова продукцiя.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв було їх найменування. Запаси визнавалися активом,
якщо iснувала ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди,
пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть була достовiрно визначена. У бухгалтерському облiку
запаси вiдображалися за первiсною вартiстю придбання або собiвартiстю виготовлення. У
фiнансовiй звiтностi запаси вiдображалися за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховувалася на кожну дату складання
фiнансової звiтностi. Суму уцiнки у фiнансовiй звiтностi вiдносили до iнших операцiйних витрат.
При вiдпуску матерiалiв, палива, запасних частин, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв,
сировини ЦВТ у виробництво, продаж чи iншому вибуттi їх оцiнювання здiйснювалося за методом
FIFО (собiвартiсть перших за часом надходжень запасiв) за кожним мiсцем зберiгання ТМЦ. При
вiдпуску сировини та технологiчного палива у виробництво, продаж чи iншому вибуттi їх
оцiнювання здiйснювалося за методом середньозваженої собiвартостi. Оцiнювання вибуття запасiв
здiйснювалося для визначення вартостi одиницi запасiв, що вiдпускалося на виробництво продукцiї
(робiт i послуг), за кожним мiсцем зберiгання запасiв. Запаси у виглядi незавершеного виробництва,
напiвфабрикатiв, готової продукцiї при вiдпуску у виробництво або реалiзацiї оцiнювалося за
методом середньозваженої собiвартостi. Готова продукцiя, залишки незавершеного виробництва i
напiвфабрикати оцiнювалися за фактичною виробничою собiвартiстю. Вартiсть попутної продукцiї
оцiнювалася за оцiнною вартiстю. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що
переданi в експлуатацiю, виключалася зi складу активiв iз подальшою органiзацiєю оперативного
кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально
вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. ТМЦ, отриманi без

компенсацiї вартостi. Надлишки, виявленi пiд час iнвентаризацiї запасiв оцiнювалися за
справедливою вартiстю; надлишки готової продукцiї оцiнювалися за середньою цiною реалiзацiї
поточного перiоду; надлишки напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва оцiнювалися за
середньооблiковою вартiстю. Отриманi вiд демонтажу основних засобiв оцiнювалися за вартiстю
можливої реалiзацiї металобрухту на поточну дату (затверджувалися планово-економiчним
вiддiлом пiдприємства). Отриманi безоплатно вiд стороннiх осiб оцiнювалися за справедливою
вартiстю аналогiчних товарiв, що iснували на ринку, на дату оприбуткування таких товарiв. Нестачi
запасiв у разi наявностi винних осiб оцiнювалися за справедливою вартiстю, а у разi вiдсутностi
оцiнювалися за облiковою вартiстю; нестачi готової продукцiї оцiнювалися за середньою цiною
реалiзацiї поточного перiоду; нестачi напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва оцiнювалися за
облiковою вартiстю. Суму транспортно-заготiвельних витрат (ТЗВ), яку можливо достовiрно
визначити, вiдносили на збiльшення первiсної вартостi одиницi придбаних запасiв. Суму ТЗВ, яку
неможливо вiднести до конкретного виду придбаних запасiв - узагальнювали на окремому
субрахунку "ТрБухгалтерський облiк пiдприємства здiйснюється на пiдставi Закону України "Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV, Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi, Податкового кодексу України, iнструкцiй та iнших нормативних
актiв, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової
звiтностi. Бухгалтерський облiк здiйснюється головною бухгалтерiєю пiдприємства на чолi з
головним бухгалтером, який забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних
методологiчних засад бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", складання фiнансової звiтностi та iншої звiтностi на вимогу
власникiв, органiв статистики й подання у встановленi строки.
Право першого пiдпису на фiнансовiй, податковiй, статистичнiй звiтностi, банкiвських
розрахунково-платiжних документах надається головi правлiння, генеральному директору заводу,
на перiод його вiдсутностi право першого пiдпису надається виконуючому обов'язки генерального
директора заводу згiдно з наказом або довiренiстю. Право другого пiдпису надається головному
бухгалтеру, на перiод його вiдсутностi право другого пiдпису надається заступнику головного
бухгалтера, який згiдно з наказом по заводу виконує його обов'язки. Право пiдпису документiв
надається також iншим посадовим особам пiдприємства на пiдставi довiреностей. Право
електронного цифрового пiдпису звiтностi, складеної за допомогою спецiалiзованого програмного
забезпечення, надається особам, визначеним наказом по заводу.
У 2017 роцi документообiг пiдприємства регулювався вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими
документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень.
Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй були первиннi документи, якi
фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи складалися пiд час
здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо - безпосередньо пiсля її закiнчення. Для
здiйснення контролю та впорядкування оброблення даних на пiдставi первинних документiв
складалися зведенi облiковi документи. Для вiдображення окремих операцiй iз бухгалтерського
облiку керувалися вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та затвердженими
положеннями пiдприємства. Первиннi та зведенi облiковi документи складалися на паперових або
електронних носiях i мали такi обов'язковi реквiзити: назву документа (форми); дату i мiсце
складання; назву пiдприємства; змiст та обсяг господарської операцiї, одиницю вимiру
господарської операцiї; посади осiб, вiдповiдальних за здiйснення господарської операцiї;
особистий пiдпис або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати особу, яка брала участь у
здiйсненнi господарської операцiї. Згiдно з пунктом 1.3 Положення про документальне
забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 24.05.1995 № 88, усi первиннi документи, облiковi регiстри, фiнансова, статистична та
iнша звiтнiсть складалася державною мовою. Iнформацiя, що мiстилась у прийнятих до облiку
первинних документах, систематизувалася на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах
синтетичного та аналiтичного облiку шляхом подвiйного запису їх на взаємопов'язаних рахунках
бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображалися також у валютi розрахункiв та
платежiв за кожною iноземною валютою окремо. Данi аналiтичних рахункiв були тотожнi
вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Регiстри

бухгалтерського облiку мали назву, перiод реєстрацiї господарських операцiй, прiзвища i пiдписи
або iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, якi брали участь у їх складаннi. Господарськi
операцiї були вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були
здiйсненi. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв
бухгалтерського облiку та недостовiрнiсть вiдображених у них даних несуть особи, якi склали та
пiдписали цi документи. Пiдприємство вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання
несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах
бухгалтерського облiку та забезпечує їх належне зберiгання протягом встановленого строку.
Установленi такi мiсця для зберiгання документiв: для первинних документiв та реєстрiв
бухгалтерського облiку, виготовлених на паперових носiях - архiв пiдприємства; для iнформацiї на
електронних носiях - ЦОIЗ. Строки зберiгання були встановленi вiдповiдно до чинного
законодавства. Вiдповiдальнiсть за порушення порядку ведення податкового облiку несуть особи,
якi пiдписали первиннi документи та iншi документи за вiдповiдними операцiями, що вiдображенi в
податковiй звiтностi.
Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань проводилася вiдповiдно до ст. 10 Закону України "Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та iнших нормативних документiв, зокрема
Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 2 вересня 2014 року № 879 (далi - Положення №879). Для проведення
iнвентаризацiйної роботи (планових iнвентаризацiй активiв та зобов'язань, списання основних
засобiв, малоцiнних, iнших матерiальних цiнностей тощо) затверджувався склад iнвентаризацiйної
комiсiї згiдно з наказом по пiдприємству. Позапланова iнвентаризацiя проводилася згiдно з
розпорядженням начальника структурного пiдроздiлу або головного бухгалтера. Додатково до
завдань, обумовлених Положенням № 879, на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю
покладалося виконання таких завдань: визначення ефективностi застосовуваних на пiдприємствi
принципiв, методiв i процедур облiкової полiтики; проведення робiт щодо оцiнювання активiв та
зобов'язань; розробка та затвердження пропозицiй на наступний звiтний рiк. Iнвентаризацiю
основних засобiв здiйснювали не рiдше 1 разу на 2 роки.
У разi необхiдностi створювалися оцiннi комiсiї для проведення приймання, списання, оцiнки
активiв i зобов'язань. Склад оцiнної комiсiї встановлювався той самий, що й для проведення рiчної
iнвентаризацiї. Залучалися у разi необхiдностi для проведення оцiнювання окремих об'єктiв активiв
спецiалiзованi незалежнi оцiнювачi.
Податкова звiтнiсть складалася вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України, iнших
законодавчих та нормативних документiв iз питань оподаткування на пiдставi даних
бухгалтерського облiку.
Система i форми внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку, звiтностi i контролю
господарських операцiй розроблялися пiдприємством та змiнювалися в оперативному режимi
залежно вiд потреб користувачiв цiєї звiтностi.
Бухгалтерський облiк здiйснювався згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк i
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-ХIV (далi - Закон про облiк та звiтнiсть) та
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть вiдповiдала
якiсним характеристикам, зазначеним у концептуальних основах фiнансової звiтностi. Облiкову
полiтику застосовували таким чином, щоб фiнансовi звiти вiдповiдали вимогам Закону про облiк та
звiтнiсть i МСФЗ. Застосовувалися тi пiдходи та методи для ведення бухгалтерського облiку i
надання iнформацiї в фiнансових звiтах, якi передбаченi МСФЗ i найбiльш адаптованi до дiяльностi
пiдприємства. Згiдно з концептуальними основами пiдготовки та складання фiнансової звiтностi,
ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв (крiм звiту про рух грошових
коштiв) проводилися за принципом нарахування, щоб результати операцiй та iнших подiй
вiдображалися в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах на той час, коли вони мали мiсце, а не тодi,
коли пiдприємство отримало чи сплатило кошти. Вiдображалися доходи в звiтi про фiнансовi
результати за той перiод, коли вони були отриманi, а витрати - на основi вiдповiдностi цим
доходам, що забезпечило визначення фiнансового результату звiтного перiоду спiвставленням
доходiв звiтного перiоду з витратами, здiйсненими для отримання цих доходiв. Бухгалтерськi
помилки, якi впливали на фiнансовий результат звiтного перiоду, виправляли методом "сторно" або

додатковою бухгалтерською проводкою. Помилки, виявленi пiд час складання фiнансової звiтностi
за минулi роки, якщо вони вплинули на величину нерозподiленого прибутку (непокритого збитку),
виправляли ретроспективно. Визначалася величина суттєвостi статтi в розмiрi 1 млн грн щодо
помилок минулих рокiв, якi не вплинули на величину нерозподiленого прибутку (непокритого
збитку), та виправлення таких помилок вiдносилися до статей витрат, за якими здiйснюється
коригування. Встановлювався операцiйний цикл, що дорiвнює 12 мiсяцям.
Облiк об'єктiв основних засобiв здiйснювався за справедливою вартiстю. Для цiлей
бухгалтерського облiку основнi засоби подiлялися на такi групи. Основнi засоби: будiвлi, споруди
та передавальнi пристрої; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi); iншi основнi засоби. Iншi необоротнi матерiальнi активи: бiблiотечнi фонди;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА); iншi необоротнi матерiальнi активи.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. До необоротних активiв вiдносилися матерiальнi активи, якi
пiдприємство утримувало з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв,
надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй.
Очiкуваний термiн корисного використання (експлуатацiї), встановлений засiданням виробничої
комiсiї, становить бiльше року, вартiсна оцiнка якого визначалася вiдповiдно до вимог Податкового
кодексу України. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносились активи, вартiсна
оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує вартiсної оцiнки, визначеної Податковим кодексом
України, i очiкуваний термiн корисного використання бiльше року. Об'єкт основних засобiв
визнавався активом, якщо iснувала ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому
економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його була достовiрно визначена. Придбанi
(створенi) основнi засоби зараховувалися на баланс пiдприємства за вартiстю придбання
(створення) активу. Одиницею облiку основних засобiв був об'єкт основних засобiв. Амортизацiя
основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювалася прямолiнiйним
методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв при визнаннi
його активом. Нарахування амортизацiї починалося з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому
основнi засоби стали придатними для використання. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних
засобiв вважалася несуттєвою при обчисленнi суми, що амортизується, та приймалася рiвною
нулю. Строк корисного використання активу переглядається на кiнець кожного фiнансового року,
якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок. Амортизацiя малоцiнних необоротних
матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховувалася в першому мiсяцi
використання об'єкта у розмiрi 100 % вiд його вартостi. Пiдприємство переоцiнювало об'єкт
основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього об'єкта суттєво вiдрiзнялася вiд його
справедливої вартостi на дату балансу або у разi змiни очiкуваних економiчних вигод. У разi
переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснювалася переоцiнка всiх об'єктiв групи
основних засобiв, до якої належить цей об'єкт. Переоцiнка основних засобiв тiєї групи, об'єкти якої
вже зазнали переоцiнки, надалi проводилася з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на
дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. Сума дооцiнки об'єкта основного
засобу, врахована у власному капiталi, переносилася до нерозподiленого прибутку поступово за
перiод використання об'єкта. Сума перенесеної до нерозподiленого прибутку дооцiнки дорiвнювала
рiзницi мiж амортизацiєю, що базувалася на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та
амортизацiєю, що базувалася на первiснiй вартостi активу. Незавершене будiвництво є вартiстю
основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено. До вартостi незавершеного будiвництва
вiдносилися витрати на придбання обладнання, запасiв, передплату на їх придбання, оплату за
послуги. Амортизацiя цих активiв не починалася до моменту, коли вони стали придатними для
використання. Витрати за позиками, якi безпосередньо належали до придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкацiйного активу, капiталiзувалися в складi вартостi цього активу. Визнання
балансової вартостi об'єкта основних засобiв припинялося, коли об'єкт вибув або пiдприємство не
очiкувало майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або вибуття. Нарахування
амортизацiї припинялося, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття основного засобу. До
балансової вартостi основних засобiв належали витрати на полiпшення та капiтальний ремонт
основного засобу, якщо задовольнялися критерiї визнання активом. У разi удосконалення або
замiни окремих частин основного засобу в балансовiй вартостi об'єкта визнавалася собiвартiсть

замiнюваної частини такого об'єкта, коли витрати понесенi, якщо задовольнялися критерiї
визнання. Балансова вартiсть тих частин, що замiнювалася, списувалася з балансу. Витрати на
ремонти, технiчне обслуговування, виконання регулярних технiчних оглядiв для виявлення
несправностей, незалежно вiд того, чи замiнювалися частини об'єкта, визнавалися витратами
перiоду, в якому вони понесенi. Основнi засоби та нематерiальнi активи, отриманi без компенсацiї
вартостi, виявленi пiд час iнвентаризацiї, основнi засоби оцiнювалися цеховою комiсiєю за
справедливою вартiстю на дату оприбуткування. Отриманi безоплатно вiд стороннiх осiб
оцiнювалися за справедливою вартiстю аналогiчних товарiв, що iснували на ринку, на дату
оприбуткування таких товарiв.
Облiк нематерiальних активiв вiвся за кожним об'єктом нематерiальних активiв. Нематерiальнi
активи подiлялися на такi групи: лiцензiйне програмне забезпечення; лiцензiї на право здiйснення
дiяльностi; iншi нематерiальнi активи. Придбаний або отриманий нематерiальний актив
вiдображався в балансi, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод,
пов'язаних iз його використанням, та його вартiсть була достовiрно визначена. Нематерiальний
актив, отриманий у результатi розробки, вiдображався в балансi, якщо пiдприємство мало намiр,
технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального активу до стану, в якому вiн
придатний для реалiзацiї або використання; можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод
вiд реалiзацiї або використання нематерiального активу; iнформацiю для достовiрного визначення
витрат, пов'язаних iз розробкою нематерiального активу. Якщо нематерiальний актив не вiдповiдав
вказаним критерiям визнання, то витрати, пов'язанi з його придбанням чи створенням, визнавалися
витратами за той звiтний перiод, протягом якого вони були здiйсненi, без визнання таких витрат у
майбутньому нематерiальним активом. Не визнавалися активом, а пiдлягали вiдображенню у складi
витрат за той звiтний перiод, в якому вони були здiйсненi: витрати на дослiдження; витрати на
пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; витрати на рекламу та просування продукцiї на ринку.
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховувалися на баланс пiдприємства за вартiстю
придбання (створення) активу. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося
протягом строку їх корисного використання, який встановлювався засiданням виробничої комiсiї,
при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Строк корисного використання
встановлювався окремо для кожного об'єкта нематерiального активу. При визначеннi строку
корисного використання об'єкта нематерiальних активiв враховувалися строки корисного
використання подiбних активiв; моральний знос, що передбачається; правовi або iншi подiбнi
обмеження щодо строкiв його використання та iншi фактори. Амортизацiя нематерiального активу
нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нарахування амортизацiї починалося з
мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив став придатним для використання.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягали амортизацiї.
Визнання балансової вартостi об'єкта нематерiального активу припинялося, коли об'єкт вибув або
пiдприємство не очiкувало майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або вибуття.
Нарахування амортизацiї припинялося, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття
нематерiального активу. Термiн корисного використання нематерiального активу та метод його
амортизацiї переглядався в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкувалися змiни
строку корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод.
Фiнансовi iнвестицiї в суб'єкти господарювання з часткою у статутному капiталi менше 20 %
оцiнювалися за балансовою вартiстю. Балансова вартiсть - сума, за якою актив визнають у
фiнансовiй звiтностi пiсля вирахування накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi. На
дату складання фiнансової звiтностi пiдприємство оцiнювало зменшення корисностi фiнансових
iнвестицiй, виходячи з iнформацiї про фiнансовий стан та результати дiяльностi об'єкта iнвестицiй
за вiдповiдний перiод або вартостi його цiнних паперiв на ринку.
Запаси подiлялися на такi групи: сировина; матерiали; паливо; запаснi частини; товари; малоцiннi
та швидкозношуванi предмети; незавершене виробництво; напiвфабрикати; готова продукцiя.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв було їх найменування. Запаси визнавалися активом,
якщо iснувала ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди,
пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть була достовiрно визначена. У бухгалтерському облiку
запаси вiдображалися за первiсною вартiстю придбання або собiвартiстю виготовлення. У

фiнансовiй звiтностi запаси вiдображалися за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховувалася на кожну дату складання
фiнансової звiтностi. Суму уцiнки у фiнансовiй звiтностi вiдносили до iнших операцiйних витрат.
При вiдпуску матерiалiв, палива, запасних частин, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв,
сировини ЦВТ у виробництво, продаж чи iншому вибуттi їх оцiнювання здiйснювалося за методом
FIFО (собiвартiсть перших за часом надходжень запасiв) за кожним мiсцем зберiгання ТМЦ. При
вiдпуску сировини та технологiчного палива у виробництво, продаж чи iншому вибуттi їх
оцiнювання здiйснювалося за методом середньозваженої собiвартостi. Оцiнювання вибуття запасiв
здiйснювалося для визначення вартостi одиницi запасiв, що вiдпускалося на виробництво продукцiї
(робiт i послуг), за кожним мiсцем зберiгання запасiв. Запаси у виглядi незавершеного виробництва,
напiвфабрикатiв, готової продукцiї при вiдпуску у виробництво або реалiзацiї оцiнювалося за
методом середньозваженої собiвартостi. Готова продукцiя, залишки незавершеного виробництва i
напiвфабрикати оцiнювалися за фактичною виробничою собiвартiстю. Вартiсть попутної продукцiї
оцiнювалася за оцiнною вартiстю. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що
переданi в експлуатацiю, виключалася зi складу активiв iз подальшою органiзацiєю оперативного
кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними матерiально
вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. ТМЦ, отриманi без
компенсацiї вартостi. Надлишки, виявленi пiд час iнвентаризацiї запасiв оцiнювалися за
справедливою вартiстю; надлишки готової продукцiї оцiнювалися за середньою цiною реалiзацiї
поточного перiоду; надлишки напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва оцiнювалися за
середньооблiковою вартiстю. Отриманi вiд демонтажу основних засобiв оцiнювалися за вартiстю
можливої реалiзацiї металобрухту на поточну дату (затверджувалися планово-економiчним
вiддiлом пiдприємства). Отриманi безоплатно вiд стороннiх осiб оцiнювалися за справедливою
вартiстю аналогiчних товарiв, що iснували на ринку, на дату оприбуткування таких товарiв. Нестачi
запасiв у разi наявностi винних осiб оцiнювалися за справедливою вартiстю, а у разi вiдсутностi
оцiнювалися за облiковою вартiстю; нестачi готової продукцiї оцiнювалися за середньою цiною
реалiзацiї поточного перiоду; нестачi напiвфабрикатiв, незавершеного виробництва оцiнювалися за
облiковою вартiстю. Суму транспортно-заготiвельних витрат (ТЗВ), яку можливо достовiрно
визначити, вiдносили на збiльшення первiсної вартостi одиницi придбаних запасiв. Суму ТЗВ, яку
неможливо вiднести до конкретного виду придбаних запасiв - узагальнювали на окремому
субрахунку "Транспортно-заготiвельнi витрати". Суму ТЗВ по матерiалах розподiляли за методом
середнього вiдсотка при визначеннi суми ТЗВ, якi належали до суми матерiалiв, що вибули
(використанi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) за звiтний мiсяць. Середнiй вiдсоток ТЗВ
визначався дiленням суми ТЗВ на початок звiтного мiсяця i фактично накопичених за мiсяць на
суму залишкiв матерiалiв на початок мiсяця та суми матерiалiв, якi надiйшли протягом звiтного
мiсяця. Суму ТЗВ по сировинi розподiляли за методом визначення середньої цiни при визначеннi
суми ТЗВ, якi належали до кiлькостi сировини, що вибула (використана, реалiзована, безоплатно
передана тощо) за звiтний мiсяць. Середня цiна ТЗВ визначалася дiленням суми ТЗВ на початок
звiтного мiсяця i фактично накопичених за мiсяць на суму залишкiв сировини на початок мiсяця у
кiлькiсному виразi та кiлькостi сировини, що надiйшла протягом звiтного мiсяця.
Пiд грошовими коштами розумiлися грошовi кошти в касi та депозити до запитання. Еквiвалентами
грошових коштiв визнавали короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертувалися у
вiдомi суми грошових коштiв i яким був властивий незначний ризик змiни вартостi, а термiн
погашення не перевищував трьох мiсяцiв iз дати придбання. Пiд термiном "депозити до запитання"
розумiлися суми, що були вилученi у будь-який момент без попереднього повiдомлення, у тому
числi на рахунках банкiв. Безвiдкличнi акредитиви, вiдкритi на користь бенефiцiара (продавця),
визнавали такими, що не вiдповiдають визначенню грошових коштiв та їх еквiвалентiв i
вiдображали у фiнансовiй звiтностi як передплати виданi. Операцiї за безвiдкличними
акредитивами, щодо яких iснувало обмеження з обмiну чи використання з погашенням протягом
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, вiдображали в фiнансовiй звiтностi як поточнi активи.
Операцiї за безвiдкличними акредитивами з погашенням понад дванадцять мiсяцiв пiсля звiтного
перiоду класифiкували як iншi необоротнi активи.
Дебiторську заборгованiсть визнавали активом, якщо iснувала ймовiрнiсть отримання

пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та її достовiрнiсть визначення. До дебiторської
заборгованостi належали заборгованiсть покупцiв та замовникiв за реалiзованi їм товари, виконанi
роботи та послуги; передплата за платежi в бюджет та позабюджетнi фонди; заборгованiсть
пiдзвiтних осiб за виданi їм пiдзвiтнi суми; авансовi платежi за товари, роботи, послуги; векселi,
одержанi в рахунок погашення заборгованостi за продукцiю та iнших видiв заборгованостi. У
фiнансовiй звiтностi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнавали за чистою
вартiстю, що дорiвнювала сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних
боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначалася за абсолютною сумою сумнiвної заборгованостi,
виходячи з платоспроможностi кожного дебiтора та проведення аналiзу платежiв за товари, роботи,
послуги. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображалося у звiтi про
фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської
заборгованостi з активiв здiйснювалося з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних
боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська
заборгованiсть списувалася з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше
списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включалася до складу iнших операцiйних
доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої не створювався резерв сумнiвних боргiв, у
разi визнання її безнадiйною списувалася за рахунок iнших операцiйних витрат. Частина
довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягала погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв
iз дати балансу, вiдображалася на ту саму дату в складi поточної дебiторської заборгованостi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображалася у звiтностi за дисконтованою вартiстю.
Ставка дисконтування встановлювалася на рiвнi середньозваженої вiдсоткової ставки за кредитами
на звiтну дату.
Зобов'язання визнавалися за результатом попереднiх операцiй, якщо їх оцiнка була достовiрно
визначена та iснувала ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їх
погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягало погашенню, то його
сума включалася до складу доходу за звiтний перiод. Поточнi зобов'язання вiдображалися в балансi
за сумою погашення. Довгостроковi зобов'язання вiдображалися в звiтностi за дисконтованою
вартiстю. Ставка дисконтування встановлювалася на рiвнi середньозваженої вiдсоткової ставки за
кредитами на дату складання фiнансової звiтностi. По довгострокових зобов'язаннях (позиках) при
вiдсутностi дати повернення боргу позикодавцю дисконтування таких зобов'язань на дату балансу
не здiйснювали. Позиковi кошти класифiкували як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли
пiдприємство мало безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання щонайменше на 12
мiсяцiв пiсля звiтної дати. До позикових коштiв, зазначених у фiнансовiй звiтностi, включали
банкiвськi кредити та iншi позиковi кошти.
Суми доходiв та витрат, нарахованих протягом поточного чи попереднiх звiтних перiодiв, якi були
визначенi в наступних звiтних перiодах, класифiкували як розрахунки з iншими
дебiторами/кредиторами. Витрати, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включалися в
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, були витратами звiтного перiоду. Фiнансовi активи i
зобов'язання, крiм похiдних фiнансових iнструментiв, визнавалися за справедливою вартiстю з
урахуванням витрат на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi
пiдтверджувала цiна операцiї. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку облiковувалися за
справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, крiм похiдних
фiнансових iнструментiв, оцiнювалися за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки, а фiнансовi активи - за вирахуванням понесених збиткiв вiд
знецiнення. Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов'язань iз термiном 180 днiв i менше
вважалася їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань за кредитом.
Продажi, розрахунок за якими планувалося провести векселями, облiковувалися за справедливою
вартiстю, яка була отримана або передана за негрошовими розрахунками. Справедлива вартiсть
визначалася на пiдставi наявних доступних ринкових даних. Отриманi векселi облiковувалися за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням
знецiнення. Умовнi активи не визнавалися у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них надавалася в
примiтках до фiнансової звiтностi, коли ймовiрнiсть отримання економiчних вигод вiд їх
використання висока. Умовнi зобов'язання не визнавалися у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв,

коли ймовiрнiсть вiдтоку економiчних ресурсiв для розрахунку за зобов'язаннями середня або
висока та їх суму можна було розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi
зобов'язання розкривалася у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, якi
передбачають економiчнi вигоди, були малоймовiрними.
Прибуток пiдприємства визначався шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового
результату, отриманого за рiк до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй
звiтностi пiдприємства, вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на
рiзницi, якi виникали вiдповiдно до вимог обчислення прибутку згiдно з Податковим кодексом
України. Податок нараховувався вiд бази оподаткування за ставкою податку, встановленою
Податковим кодексом України.
Включали до доходу тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi чи пiдлягають
отриманню на власний рахунок пiдприємства. Суми, отриманi вiд iменi третiх осiб, що не є
економiчними вигодами (ПДВ, суми в межах агентських договорiв), iз доходу вираховували. Дохiд
оцiнювався за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
Дохiд та реалiзацiю не визнавали, коли суттєвi ризики та винагорода, пов'язанi з власнiстю на
товар, не передаються, а право власностi на такий товар перейшло до покупця. Для визнання
доходу та визначення його суми видiляли окремо дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, iнших
активiв, придбаних iз метою продажу (крiм iнвестицiй у цiннi папери); дохiд вiд надання послуг,
виконання робiт; дохiд вiд використання активiв пiдприємства iншими фiзичними та юридичними
особами, результатом якого є отримання вiдсоткiв, дивiдендiв, роялтi. Дохiд, пов'язаний iз
наданням послуг, визначався, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату
складання фiнансової звiтностi, якщо був достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Оцiнка
ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводилася визначенням обсягу виконаної
роботи; визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязi
послуг, якi були наданi; визначенням питомої ваги витрат, яких зазнало пiдприємство у зв'язку iз
наданням послуг, у загальнiй очiкуванiй вартостi таких витрат. Якщо надання послуг полягало у
виконаннi невизначеної кiлькостi дiй (операцiй) за визначений перiод часу, то дохiд визначався
шляхом рiвномiрного його нарахування за цей перiод (крiм випадкiв, коли iнший метод краще
визначав ступiнь завершеностi надання послуг). Якщо дохiд вiд надання послуг не мiг бути
достовiрно визначений, вiн вiдображався в бухгалтерському облiку в розмiрi певних витрат, що
пiдлягали вiдшкодуванню. Дохiд вiд надання послуг не визнавався у тому випадку, коли вiн не мiг
бути достовiрно оцiнений i не iснувало ймовiрностi вiдшкодування зазнаних витрат, а цi витрати
визнавалися витратами звiтного перiоду. Якщо в подальшому сума доходу була достовiрно оцiнена,
то дохiд визнавався за такою оцiнкою. Вартiсть ТМЦ, отриманих без компенсацiї, включали до
доходу в перiодi постановки даних ТМЦ на баланс пiдприємства. Вартiсть безоплатно отриманих
основних фондiв та нематерiальних активiв включали до доходу в розмiрi нарахованої амортизацiї
протягом перiоду визнання таких основних фондiв активом. Виручку вiд продажу продукцiї та
товарiв визнавали в момент передачi ризикiв та вигод, пов'язаних iз правом власностi на товар, та
коли була впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбувалося збiльшення економiчних вигод
пiдприємства i сума доходу могла бути достовiрно визначена. Пiдприємство використовувало
базиси поставки, зазначенi у договорi або згiдно з умовами Iнкотермс. Виручка вiд продажу
продукцiї та товарiв розраховувалася за договiрними цiнами, вказаними в специфiкацiях до
договорiв поставки. Датою реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) по Українi вважали дату
вiдвантаження (передачi) такої продукцiї (робiт, послуг) або дату пiдпису документiв про
виконання робiт, надання послуг. При базисi поставки FОВ датою вiдвантаження вважали дату
коносаменту. Датою реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) на експорт вважали дату складання ВМД
або дату коносаменту при морських перевезеннях, якщо вiн оформлений ранiше ВМД, дату пiдпису
документiв пiд час виконання робiт, надання послуг. Доходи вiдображалися за справедливою
вартiстю отриманої винагороди за наданi послуги пiд час дiяльностi пiдприємства. До фiнансових
доходiв включалися умовнi процентнi доходи за фiнансовими активами, що облiковувалися за
амортизованою вартiстю, i прибуток вiд похiдних фiнансових iнструментiв. У разi виникнення
невизначеностi щодо отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувану суму або суму,
стосовно якої перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування, визнавали як витрати. Дохiд вiд

операцiйної оренди визнавали в складi доходу протягом строку оренди.
Витрати облiковувалися за методом нарахування. На пiдприємствi вiвся передiльний метод
формування собiвартостi готової продукцiї. Кожний структурний пiдроздiл акумулював всi свої
фактичнi витрати з їх подальшим розподiлом на iншi пiдроздiли через базу розподiлу. Базою
розподiлу були для енергетичних цехiв, транспортних цехiв - натуральнi показники; для ремонтних
цехiв - нормо-година; для обслуговуючих цехiв - вiдсоток питомої ваги в загальному обсязi витрат.
Собiвартiсть послуг допомiжного виробництва визначали, виходячи з фактичних сум понесених
витрат (прямих та загальновиробничих). Послуги допомiжних цехiв, наданi iншим допомiжним
цехам, розраховували за плановою вартiстю нормо-години (за вiдсотком питомої ваги в загальному
обсязi витрат); основним цехам - за фактичною вартiстю нормо-години. Собiвартiсть готової
продукцiї визначали за фактичними витратами на виробництво з урахуванням змiн залишкiв
незавершеного виробництва на початок i кiнець перiоду. Собiвартiсть реалiзованої готової
продукцiї визначали як середньозважене значення залишкiв готової продукцiї i виробничої
собiвартостi готової продукцiї. До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) належать
прямi матерiальнi витрати; амортизацiя виробничих основних засобiв та нематерiальних активiв;
прямi витрати на оплату працi; загальновиробничi витрати; вартiсть отриманих робiт, послуг; iншi
прямi витрати. Змiннi загальновиробничi витрати розподiляли на кожний об'єкт витрат iз
використанням обраної бази розподiлу, виходячи з фактичної потужностi звiтного перiоду, та
включали до складу собiвартостi продукцiї (робiт, послуг). Постiйнi загальновиробничi витрати
розподiляли на кожний об'єкт витрат з урахуванням обраної бази розподiлу i нормальної
потужностi та включали до складу iнших операцiйних витрат. Загальнозаводськi витрати
розподiлялися таким чином: 96 % вiдносилися на загальновиробничi витрати ЦВФ; 4 %
вiдносилися на загальновиробничi витрати плавильного цеху-9. Розподiл постiйних
загальновиробничих витрат на кожний об'єкт витрат при нормальнiй потужностi здiйснювали
вiдповiдно до коефiцiєнта розподiлу, затвердженого планово-економiчним вiддiлом. Постiйнi
загальновиробничi витрати розподiлялися таким чином: у межах вiдсотка виконання нормальної
потужностi виробництва товарної продукцiї вiдносили до собiвартостi виробленої продукцiї; понад
вiдсоток виконання нормальної потужностi виробництва товарної продукцiї вiдносили до складу
iнших операцiйних витрат. Амортизацiя основних засобiв загальновиробничого призначення
розподiлялася таким чином: по цехах-товаровиробниках - пропорцiйно вiдсотку виконання
нормальної потужностi виробництва товарної продукцiї вiдповiдного цеху-товаровиробника, в
межах вiдсотка - на собiвартiсть виробленої продукцiї вiдповiдного цеху, решта суми вiдносилася
на витрати перiоду - iншi операцiйнi витрати; по допомiжних цехах - пропорцiйно вiдсотку
виконання нормальної потужностi виробництва феросплавiв, у межах вiдсотка - на собiвартiсть
послуг вiдповiдного допомiжного цеху, решта суми вiдносилася на витрати перiоду - iншi
операцiйнi витрати. Для розрахунку собiвартостi дiяльностi готелю "Нiкополь" усi витрати готелю
вiдносили до постiйних загальновиробничих витрат. Розподiл постiйних загальновиробничих
витрат у межах нормальної потужностi здiйснювали вiдповiдно до коефiцiєнта розподiлу,
розрахованого за поточний перiод. Суму витрат готелю, розраховану згiдно з коефiцiєнтом
розподiлу, вiдносили до собiвартостi реалiзацiї (робiт, послуг) готелю. Суму перевищення
коефiцiєнта розподiлу вiдносили до витрат перiоду. Собiвартiсть реалiзованих послуг iнших
пiдроздiлiв (ДОТ iм. В. Усова, база вiдпочинку "Чорноморське узбережжя", МСЧ,
санаторiй-профiлакторiй) розраховували, виходячи з прямих витрат. Постiйнi витрати (витрати,
пов'язанi з утриманням пiдроздiлiв) вiдносили до витрат перiоду, в якому вони понесенi.
Класифiкацiю статей прямих витрат та витрат з утримання пiдроздiлу затверджували окремим
розпорядженням головного бухгалтера. Якщо собiвартiсть виконаних робiт (послуг) неможливо
достовiрно визначити, собiвартiсть таких робiт (послуг) оцiнювалася на рiвнi вартостi реалiзацiї.
Заробiтна плата з нарахуваннями у разi вимушеного простою вiдносилася до витрат перiоду - iншi
операцiйнi витрати. Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не входили до складу
собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг, робiт), розподiлялися на адмiнiстративнi
витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати. Склад загальновиробничих, адмiнiстративних
витрат та витрат на збут й iнших операцiйних витрат встановлювало пiдприємство. Податки, збори
та iншi обов'язковi платежi, передбаченi чинним законодавством, належали до iнших витрат

операцiйної дiяльностi пiдприємства. Витрати на виплату заробiтної плати ремонтного персоналу,
списанi на ремонт i полiпшення основних засобiв, розподiлялися за iнвентарними номерами
пропорцiйно витратам ТМЦ, якi списанi на об'єкти основних засобiв, що ремонтувалися. До
процентних витрат включалися процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд похiдних
фiнансових iнструментiв, збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв та збитки вiд курсової
рiзницi за позиковими коштами i процентнi витрати за пенсiйними зобов'язаннями. Усi вiдсотковi
та iншi витрати за позиковими коштами належали до витрат iз використанням середньозваженої
вiдсоткової ставки за кредитами на дату складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складалася в гривнях. Гривня є функцiональною валютою.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображалися у валютi звiтностi шляхом
перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на початок дня, дати
здiйснення операцiї (дати визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). Сума
авансу (попередньої оплати) в iноземнiй валютi, надана iншим особам у рахунок платежiв для
придбання немонетарних активiв (запасiв, основних засобiв, нематерiальних активiв тощо) i
отримання робiт та послуг, при включеннi до вартостi цих активiв (робiт, послуг) перераховувалася
у валюту звiтностi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї, визначену в
документах банку. Сума авансу (попередньої оплати) в iноземнiй валютi, одержана вiд iнших осiб у
рахунок платежiв для поставлення готової продукцiї, iнших активiв, виконання робiт i послуг, при
включеннi до складу доходу звiтного перiоду перераховувалася у валюту звiтностi iз застосуванням
валютного курсу на дату здiйснення операцiї, визначену в документах банку. Доходи у
податковому облiку, отриманi платником податку в iноземнiй валютi у зв'язку з продажем товарiв,
виконанням робiт, наданням послуг, у частинi їхньої вартостi, що не була сплачена в попереднiх
звiтних податкових перiодах, перераховувалася в нацiональну валюту за офiцiйним курсом
нацiональної валюти до iноземної валюти, що дiяв на початок дня визнання таких доходiв, а в
частинi ранiше отриманої оплати - за курсом, що дiяв на дату її отримання, визначену в документах
банку. Витрати у податковому облiку, здiйсненi платником податку в iноземнiй валютi у зв'язку з
придбанням у звiтному податковому перiодi товарiв, робiт, послуг, у встановленому порядку
включалися до витрат такого звiтного податкового перiоду шляхом перерахування в нацiональну
валюту тiєї частини їх вартостi, що не була ранiше оплачена, за офiцiйним курсом нацiональної
валюти до iноземної валюти, що дiяв на початок дня дати здiйснення операцiї з такого придбання, а
в частинi ранiше проведеної оплати - за таким курсом, що дiяв на дату здiйснення оплати,
визначену в документах банку. На кожну дату балансу монетарнi статтi в iноземнiй валютi
вiдображалися з використанням валютного курсу на кiнець дня дати балансу; немонетарнi статтi,
якi вiдображенi за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу пов'язано з операцiєю в
iноземнiй валютi, вiдображалися за валютним курсом НБУ на дату здiйснення операцiї. Визначення
курсових рiзниць за монетарними статтями в iноземнiй валютi проводилося на дату балансу, а
також на дату здiйснення господарської операцiї. Для визначення курсових рiзниць на дату балансу
застосовувався валютний курс на кiнець дня дати балансу. При визначеннi курсових рiзниць на
дату здiйснення господарської операцiї застосовувався валютний курс на кiнець дня дати
здiйснення операцiї. Податки i вiдрахування у фонди вiд покупки валюти, розмiр продажу валюти
та термiн повернення валютної виручки за експортно-iмпортними операцiями вiдображалися згiдно
з чинним законодавством України.
Зобов'язання за короткостроковими виплатами працiвникам оцiнювалися на недисконтованiй
основi. Пiдприємство платило на користь своїх працiвникiв передбачений законодавством єдиний
соцiальний внесок (план iз визначеним внеском). Внески розраховувалися як вiдсоток вiд поточної
загальної суми заробiтної плати i вiдносилися на витрати у мiру їх нарахування. Зобов'язання
пiдприємства на сплату працiвникам за вiдпрацьованi, але невикористанi вiдпускнi днi, у тому
числi додатковi днi, передбаченi колективним договором, вiдображалися на кiнець звiтного перiоду
у формi резервiв на витрати, пов'язанi з наданням вiдпусток. За днями вiдпусток, наданими
працiвниками у борг, резерв не нараховувався. Це зобов'язання визнавалося як короткострокове
зобов'язання та як таке, що належить до виплати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення
перiоду, в якому працiвники надавали послуги. Для рiвномiрного формування фонду оплати працi
протягом фiнансового року, в тому числi вiдпусток, створювали на дату складання балансу

забезпечення на виплату вiдпусток. Залишки забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам
коригувалися на кiнець кожного звiтного року. Пiдприємство брало участь у державному
пенсiйному планi з визначеними виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю
спiвробiтникiв, якi працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими i небезпечними для здоров'я
умовами. Пiдприємство також надавало на певних умовах одноразовi виплати при виходi на
пенсiю, до ювiлею тощо. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом зi
встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання на звiтну дату. Зобов'язання
за встановленими виплатами розраховувалися щорiчно.
У разi змiн норм чинного законодавства України з питань, що передбаченi Положенням про
облiкову полiтику пiдприємства, перевага надавалася нормам законодавства, що стосуються даного
Положення.
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), середньо реалізаційні 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
До основних видiв продукцiї, що виробляє АТ НЗФ, за рахунок продажу яких АТ НЗФ отримав 10
або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний перiод, належать феросплави: феросилiкомарганець та
феромарганець. Крiм основної продукцiї, завод виготовляє флюси зварювальнi та флюси для
електрошлакових технологiй, агломерат марганцевий, граншлак та щебiнь рiзних фракцiй,
електродну масу для внутрiшнiх потреб виробництва. АТ НЗФ надає промисловi послуги з
виготовлення металопродукцiї, збiрного залiзобетону, нестандартного обладнання для постачання
електричної та теплової енергiї. Цех виробництва трикотажу випускає панчiшно-шкарпетковi
вироби та бiлизну. Вся продукцiя АТ НЗФ є перспективною та вiдповiдає дiючим державним
стандартам України. Реалiзацiя основних видiв продукцiї вiд сезонних змiн не залежить. В 2018
роцi впровадження нових технологiй виробництва та освоєння нових видiв продукцiї - не було
Основна частина марганцевої сировини використовується в металургiї, що визначає тiсну
кореляцiю динамiки показникiв ринкiв феросплавiв i сталi.
Частка АТ НЗФ в обсязi виробництва феросплавiв в Українi в 2018 роцi склала 75 %.
Обсяг виробництва АТ НЗФ феросилiкомарганцю склав у натуральнiй формi - 735638 т, що у
грошовiй формi - 18581277 тис. грн. Частка у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї склала 92 %.
Обсяг виробництва феромарганцю склав у натуральнiй формi - 53278 т, що у грошовiй формi 1365777 тис. грн. Частка у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї склала 7 %.
Обсяг реалiзацiї феросилiкомарганцю склав у натуральнiй формi - 727498 т, що у грошовiй формi 18257411 тис.грн. У вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї - 92 %. Обсяг реалiзацiї
феромарганцю склав у натуральнiй формi - 52999 т, що у грошовiй формi - 1366067 тис.грн. Частка
у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї склала 7 %.
Сума виручки за основнi види продукцiї склала 19623479 тис. грн. Середньореалiзацiйна цiна за
феросилiкомарганець склала 25096 грн/баз.т, за феромарганець - 25775 грн/баз.т. Сума виручки за
реалiзацiю на експорт за феросилiкомарганець склала 11892966 тис. грн, за феромарганець склала

596060 тис. грн. Загальна сума експорту склала 12489026 тис.грн, частка експорту в загальному
обсязi продажiв склала 67 %.
Свiтовий ринок марганцевих сплавiв можна охарактеризувати як нестабiльний. У зв'язку iз
зростанням виробництва високоякiсних марок сталi з боку кiнцевих споживачiв виробникам
марганцевих сплавiв доводиться переходити на виробництво бiльш високоякiсної сировини, а саме
на марганцеву руду з високими характеристиками. На дiяльнiсть пiдприємств феросплавної галузi
впливають цiни на сировину, енергоносiї та iнше. При цьому необхiдно зазначити зростання
вартостi електроенергiї, сировини та залiзничних тарифiв на перевезення, що вплинуло на
собiвартiсть продукцiї при виробництвi марганцевих сплавiв.
На вiтчизняному ринку основними споживачами феросплавiв у 2018 роцi були: ПрАТ
"Марiупольський металургiйний комбiнат", ПрАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь", АТ
"Запорiжсталь" та iншi пiдприємства галузi. Також нiкопольськi феросплави експортуються
пiдприємствам металургiйної промисловостi в країни Схiдної Європи, Близького Сходу,
Туреччину, Пiвнiчної Африки, Пiвденно-Схiдної Азiї, до Сполучених Штатiв Америки, Латинської
Америки, Європейського Союзу та iнших країн далекого зарубiжжя. Серед споживачiв продукцiї
АТ НЗФ - металургiйнi комбiнати Молдови, Казахстану, Бiлорусiї. Реалiзацiя продукцiї заводу
здiйснюється за допомогою прямих продажiв i через торговельнi компанiї. Тiльки агресивна
маркетингова стратегiя пiдприємства обумовлює розширення ринкiв збуту, а також подальшу
експансiю географiї експортних постачань заводу.
До основних ризикiв у роботi товариства слiд, в першу чергу, вiднести високi цiни на
електроенергiю, частка якої в собiвартостi виробництва дуже висока. Високi цiни на
електроенергiю не дають можливостi ефективно конкурувати з iмпортерами, якi постачають
продукцiю як на ринок України, так i на iншi ринки. У виробникiв з Малайзiї, Iндiї, ЄС, Бразилiї,
ПАР цiна на електроенергiю значно нижча, вiдповiдно нижча i собiвартiсть виробництва. Тому,
данi виробники можуть пропонувати свою продукцiю на свiтових ринках за нижчою цiною, в
порiвняннi з цiною на продукцiю нашого пiдприємства. Як наслiдок, на ринок України
продовжують поставлятися iмпортнi феросплави.
З метою збiльшення конкурентоспроможностi керiвництву заводу необхiдно постiйно працювати
над модернiзацiєю виробничих технологiй з метою пiдтримки на рiвнi технологiчного процесу i
вiдповiдностi якостi феросплавiв запитуванiй рiвню покупцями.
Конкурентами АТ НЗФ на внутрiшньому ринку у 2018 роцi були АТ "Запорiзький завод
феросплавiв" та ТОВ "Краматорський феросплавний завод". У Росiї основними конкурентами
заводу є Косогорський завод феросплавiв, Саткiнський чавуноплавильний завод, ВАТ
"Челябiнський електрометалургiйний комбiнат". У Казахстанi конкурентом АТ "Нiкопольський
завод феросплавiв" є Казахпром, Таразький металургiйний завод. Конкурентне середовище на
ринку Грузiї представлене Русметалом та Зестафонським феросплавним заводом. На далекому
зарубiжжi серйозну конкуренцiю українським виробникам феросплавiв складають виробники з
Iндiї, Малайзiї, Пiвденної Кореї, ЄС, Бразилiї, ПАР. Одним iз важливих чинникiв конкуренцiї є
бiльш низька вартiсть електроенергiї для даних виробникiв у порiвняннi з українськими
пiдприємствами. Частина iндiйського феросилiкомарганцю, що надходить до України пропонується
з вмiстом марганцю 60 % i кремнiю 14 %. Данi показники за якiстю значно нижчi прийнятих
мiжнародних стандартiв. Вартiсть такої продукцiї iстотно нижча в порiвняннi з собiвартiстю
виробництва української продукцiї високої якостi.
Слiд зазначити, що в Малайзiї запустили три заводи з виробництва марганцевих сплавiв, сумарна
виробнича потужнiсть яких становить 550 000 мт / рiк. Як i очiкувалося, вони зайняли мiцну
позицiю в Азiї, створюючи активну конкуренцiю нашим марганцевих сплавiв на даному ринку.
Активiзацiя малазiйських виробникiв феросплавiв на європейському i турецькому ринках може
привести до значного зниження споживання нашої продукцiї в цих регiонах.
Серед особливостей феросплавної галузi в 2018 роцi слiд визнати нестабiльну ситуацiю на
свiтовому ринку феросплавiв, яка прогнозовано спричинила зниження цiн на них. Надлишкова
пропозицiя марганцевих феросплавiв i низький рiвень попиту на них з боку сталеливарної галузi
спричинила слабку активнiсть на ринку марганцевих сплавiв протягом всього 2018 року. Пiдсумки
2018 р виявилися для свiтового ринку стали невтiшними. Цiни на сталеву продукцiю продовжували

своє зниження. Першопричиною цього спаду була свiтова економiка, де останнiм часом посилилися
несприятливi тенденцiї. Серед ключових факторiв можна назвати загороджувальнi заходи, якi деякi
країни встановили для захисту внутрiшнього ринку. Серед них, наприклад, США, Канада, Китай.
Так, США подвоїли iмпортнi мита на алюмiнiй i сталь для Туреччини. Вони склали 20% i 50%
вiдповiдно. Темпи економiчного зростання в свiтi знижуються. У багатьох країнах вiдбулося
зниження курсiв нацiональних валют вiдносно до iнших валют, що створювало тиск на iмпорт.
Крiм того, у зв'язку зi вступом України до асоцiацiї з ЄС i вiдсутнiстю договору про вiльну
торгiвлю мiж Україною та Туреччиною, в Туреччинi почали дiяти мита на український
феросилiкомарганець у розмiрi 3,7%, на феромарганець - 5% i на феросилiцiй - 5%. Це значно
погiршило становище українських виробникiв феросплавiв на даному ринку, який є одним з
основних для товариства.
На українських виробникiв феросплавiв дiють загороджувальнi мита, якi ускладнюють експорт
феросплавiв на данi ринки: Євразiйський економiчний союз (Росiя, Бiлорусь, Казахстан) - 26,3% на
феросилiкомарганець; США - 163% на феросилiкомарганець; Пiвденна Корея - 19,06% на
феросилiкомарганець; Мексика - 16,59% на феросилiкомарганець; Туреччина - 3,7% на
феросилiкомарганець, 5% на феромарганець, 5% на феросилiцiй; Марокко - 7,5% на
феросилiкомарганець.
У цiлому, на думку бiльшостi аналiтикiв галузевих видань, найближчим часом можливе незначне
збiльшення цiн на феросплави на свiтовому ринку.
АТ НЗФ використовує експортну марганцеву сировину Грузiї, ПАР, та Гани, вiтчизняну сировину
Марганецького та Покровського гiрничо-збагачувальних комбiнатiв. Постачальники за основними
видами сировини такими як вапняк, кварцит, антрацит, залiзняк, коксовий дрiб'язок, коксовий
горiшок, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - це компанiї ПрАТ "МК
Азовсталь", ТОВ "Кварцит ДМ", АТ "Криворiзький залiзорудний комбiнат", ПрАТ "НТРУ", Stalmag
sp.z.o.o,
АТ
"Марганецький
гiрничо-збагачувальний
комбiнат",
АТ
"Покровський
гiрничо-збагачувальний комбiнат", ТОВ "Авiста капiтал", DTEK Trading SA, Primeore Trading
sp.z.o.o, Intertradeinvest PTE.LTD, AMET VENTURES LTD, ПрАТ "ТГОК", ТОВ "Коксова
торгiвельна компанiя", Intertradeinvest PTE.LTD, Relington Resourse. Забезпечення вказаними
видами сировини проводилося вiдповiдно до потреби виробництва, що може свiдчити про
доступнiсть сировини протягом даного перiоду. Договори (контракти) на постачання вищевказаних
видiв сировини укладенi за цiнами, що вiдповiдають ринковим.
АТ НЗФ здiйснює свою дiяльнiсть в Українi.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує
будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх
необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб
фінансування
За 5 рокiв придбано основних засобiв на суму 595471 тис. грн, вибуло в результатi вiдчуження
основних засобiв 437987 тис. грн. Товариство виконує iнвестицiйнi заходи вiдповiдно до Програми
розвитку заводу на 2019 рiк, яка включає в себе такi напрямки: системнi ремонти устаткування,
заходи з модернiзацiї та переобладнання виробництва, енергоощаднi заходи, екологiчнi заходи, що
спрямованi на реконструкцiю та модернiзацiю виробництва. На 2019 рiк запланованi основнi
iнвестицiйнi заходи: на замiну та вiдновлення зношених вузлiв i механiзмiв печi №3 цеху
виробництва феросполавiв заплановано 40 млн. грн. Кошторисна вартiсть 270 млн грн. На замiну та
вiдновлення зношених вузлiв i механiзмiв агломашини №2 агломерацiйного цеху заплановано 6,3
млн. грн. Кошторисна вартiсть 19 млн грн. На капiтальний ремонт з модернiзацiєю тепловозiв
залiзничного цеху - 3 од. заплановано 30,5 млн грн; на капiтальний ремонт залiзничних колiй - 1 км
заплановано 12,3 млн грн. Також заплановано на реконструкцiю газоочисток В-14, В-24 з
установкою рукавних фiльтрiв 37 млн грн. Кошторисна вартiсть 217 млн грн. На реконструкцiю
газоочисток В-4, В-6 з установкою рукавних фiльтрiв заплановано 85 млн грн. Кошторисна вартiсть
450 млн грн. Умови придбання, вартiсть устаткування, послуг визначається за результатами
тендерних торгiв. Фiнансування даних заходiв здiйснюється за рахунок власних коштiв
пiдприємства.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати
початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її
завершення
Виробнича потужнiсть пiдприємства - близько 949,8 тис. т феросплавiв. Ступiнь використання
обладнання за основними видами продукцiї: МнС17 - 82,88 %, ФМн-78 - 84,83 %, ФМн-88 - 25,44
%. Основнi засоби з виробництва основної продукцiї знаходяться за мiсцем розташування
пiдприємства. Товариство в 2019 роцi планує вжити заходiв вiдповiдно до екологiчної програми з
реконструкцiї газоочисток вентсистем В-4, В-6 агломерацiйного цеху з установкою рукавних
фiльтрiв на суму 85 000 тис. грн, з реконструкцiї газоочисток вентсистем В-14, В-24 з установкою
рукавних фiльтрiв (початок будiвництва - 2016-2019 рр.) на суму 37 000 тис. грн. Передбачено
виконання програми щодо ремонту металоконструкцiй i замiну огороджувальних конструкцiй
баштової градирнi №1 iз замiною водорозподiльної системи вiддiлення гiдротехнiчних очисних
споруд та водопостачання цеху виробництва феросплавiв. Заплановано 4000 тис.грн. На ремонт
шлаковозної естакади вiдстiйникiв вiддiлення грануляцiї ДСК-1 цеху вторинної переробки
феросплавного виробництва заплановано 5000 тис.грн. На установку нових автомобiльних ваг
вантажопiдйомнiстю 80 т цеху виробництва феросплавiв заплановано 4000 тис.грн. На ремонт
радiального вiдстiйника № 3 агломерацiйного цеху заплановано 8 000 тис. грн. На ремонт
радiального вiдстiйника № 5 вiддiлення гiдротехнiчних очисних споруд та водопостачання цеху
виробництва феросплавiв заплановано 1800 тис. грн.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Дiяльнiсть АТ НЗФ у межах ринкової економiки у всiх її формах i видах пов`язана з певними
ризиками, ступiнь яких є досить великою в Українi. Це пов`язано з недостатнiм рiвнем ринкових
вiдносин, недосконалiстю законодавства, соцiально-полiтичними проблемами та iншими
факторами. Фiнансово-економiчний стан АТ НЗФ, а також тенденцiї його розвитку дозволяють
прогнозувати вiдносно його стiйкого мiсця на ринку феросплавiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Полiтика товариства з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною
загальної полiтики та стратегiї заводу, орiєнтованих на збiльшення обсягiв виробництва,
покращення якостi продукцiї, економiї виробничих витрат та, вiдповiдно, - збiльшення прибутку.
Пiдприємство при фiнансуваннi своєї дiяльностi орiєнтується переважно на використання власних
оборотних коштiв для забезпечення своїх поточних потреб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 31.12.2018 вiдсутнi договори, зобов`язання по яким не було виконано в повному обсязi.
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)
У 2018 роцi впровадження нових основних технологiй виробництва та освоєння нових основних
видiв продукцiї не було. На 2019 рiк планується виконати iнвестицiйнi заходи вiдповiдно до
Програми розвитку заводу, яка включає в себе такi напрямки: ремонти устаткування, заходи з

модернiзацiї та переобладнання виробництва, енергозберiгаючi та екологiчнi заходи. Для
полiпшення фiнансового стану пiдприємства АТ НЗФ проводить полiтику управлiння дебiторською
та кредиторською заборгованостями з метою запобiгання залученню кредитних коштiв; всi
необхiднi податки та збори до усiх рiвнiв бюджету сплачуються у повному обсязi. Cтратегiя
дiяльностi АТ НЗФ розглядається у взаємозв'язку iз загальною ситуацiєю в металургiйнiй галузi в
свiтi та в Українi. Згiдно з публiкацiями (за даними британського агентства MEPS та The
Economist), наступного року очiкується незначне зростання свiтового ринку сталi або взагалi
вiдсутнє зростання. Проте цiновi котирування мають тенденцiю до зниження. За деякими
прогнозами, сталь з Китаю, де потреба в металi пiшла на спад, заполонить ринок, свiтовi цiни на
сталь знизяться на 17 %. У таких умовах за обережним прогнозом АТ НЗФ очiкує у 2019 роцi
виробництво та реалiзацiю товарних феросплавiв в обсязi 738 тис. тон (в т. ч. феросилiкомарганцю
- 710 тис. тон, феромарганцю - 28 тис. тон), що на 6 % нижче за рiвень минулого року. З метою
забезпечення виконання виробничої програми в АТ НЗФ планується програма розвитку
пiдприємства на загальну суму 463 млн грн з ПДВ (+15 % до рiвня 2018 р.). Серед стратегiчних
питань, що негативно впливають на результати дiяльностi заводу, можна вiдзначити те, що з 1 сiчня
2019 року в Українi розпочався перший етап реформи ринку електричної енергiї. На пiдприємствi
закупiвля електроенергiї за оптово - ринковими цiнами призвела до збiльшення витрат, тому що
ранiше завод розраховувався за зонними тарифами i мав значну економiю вiд використання
електроенергiї у нiчну зону доби. Оскiльки виробництво феросплавiв - енергоємний процес,
пiдвищення вартостi електроенергiї суттєво вплине на конкурентоспроможнiсть продукцiї заводу та
похитне конкурентнi позицiї АТ НЗФ на свiтовому ринку. Враховуючи негативнi коливання i
вiдносну непередбаченiсть на ринках збуту, а також зростання собiвартостi феросплавiв (тарифи на
електроенергiю) та вiдповiдну втрату конкурентоспроможностi продукцiї, за результатами
дiяльностi АТ НЗФ очiкує отримати в 2019 роцi чистий фiнансовий прибуток у сумi 295 млн грн
(+1,4 % до рiвня 2018 року).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік
Науково-дослiднi роботи на пiдприємствi виконувалися за рахунок собiвартостi без додаткового
фiнансування. Основна частина iз восьми науково-дослiдних робiт на пiдприємствi проводилася без
залучення стороннiх органiзацiй. Одна науково-дослiдна робота - "Дослiдження фiзико-хiмiчних
властивостей та фазового складу зразкiв виломок настилiв РВП, визначення механизма їх
утворення та руйнацiї" була виконана ТОВ Науково-виробничою фiрмою "Техносплави", сума за
договором склала 135 000 гривень з ПДВ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
д/в

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова
рада

Структура
Голова та
членiв
наглядової
ради

Персональний склад
7 Агаркова Тетяна Сергiївна
голова наглядової ради - представник акц. DOLEMIA CONSULTING
LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД)
Дорош Ганна Анатолiївна
член наглядової ради - представник акц. DOLEMIA CONSULTING
LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД)
Гнiненко Олег Станiславович
член наглядової ради - представник акц. ROUGELLA PROPERTIES
LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД)

Котляренко Олександр Валерiйович
член наглядової ради - представник акц. ROUGELLA PROPERTIES
LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД)
Троян Михайло Михайлович
член наглядової ради - представник акц. SOFALON INVESTMENTS
LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД)
Юрченко Iгор Петрович
член наглядової ради - представник акц. SOFALON INVESTMENTS
LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД)
Єва Озолiна-Берзiна
член наглядової ради - представник акц. TREELON INVESTMENTS
LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД)
Рiнальдс Труксс
член наглядової ради - представник акц. TREELON INVESTMENTS
LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД)
Ревiзiйна
комiсiя

голова и члени
реiзiйної
комiсiї

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства:
Акудович Андрiй Олександрович,
Пiкуш Iгор Сергiйович,
Плотнiков Денис Володимирович,
Капука Андрiй Вiкторович.

Правлiння

голова i 8
членiв
правлiння

Голова Правлiння - Куцiн Володимир Семенович.
Члени Правлiння:
Лапiн Євген Володимирович;
Пономаренко Руслан Валерiйович;
Борзенков Сергiй Iванович;
Ольшанський Володимир Iллiч;
Камбаров Олег Аббасович;
Лавриненко Геннадiй Валерiйович;
Бовкун Євген Iванович;
Завгороднiй Олександр Григорович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куцiн Володимир Семенович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1950
5) Освіта
вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, технологiчний факультет
6) Стаж роботи (років)
49
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
голова правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано 5 рокiв
9) Опис

Куцiн В.С. органiзовує дiяльнiсть правлiння товариства та несе вiдповiдальнiсть за її
результати, визначає функцiональнi обов`язки членiв правлiння, представляє товариство в його
вiдносинах з iншими особами. Посадова особа винагороди понад заробiтної плати не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 49 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв Куцiн В.С. обiймав посаду голови правлiння товариства. В 2018 роцi
не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на термiн, передбачений статутом АТ НЗФ.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лапiн Євген Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет
6) Стаж роботи (років)
42
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
член правлiння, заступник голови правлiння -головний iнженер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано 5 рокiв
9) Опис
У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з
поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних
зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй
радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Лапiн Є.В. керує роботою енергетичної та механiчної служб, вiддiлом iнвестицiй та розвитку
пiдприємства, проектно-конструкторським вiддiлом, бюро менеджменту якостi та навколишнього
середовища, службою охорони працi, органiзовує безперебiйну та безпечну роботу пiдприємства.
Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної
плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 42 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Лапiн Є.В. обiймав посаду члена
правлiння, заступника голови правлiння -головного iнженера заводу. В 2018 роцi не займав посад
на iнших пiдприємствах. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03
серпня 2018 року на термiн, передбачений статутом АТ НЗФ.
1) Посада
Член правлiння, головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пономаренко Руслан Валерiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1977
5) Освіта
Вища, Днiпропетровська металургiйна академiя, економiчний факультет
6) Стаж роботи (років)

24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
член правлiння, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано 5 рокiв
9) Опис
У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з
поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних
зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй
радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Пономаренко Р.В. органiзовує фiнансовi розрахунки, роботу з бухгалтерського облiку та аудиту
товариства. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад
заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Пономаренко Р.В.
обiймав посаду члена правлiння, головного бухгалтера товариства, директора фiнансового,
головного бухгалтера. В 2018 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа обрана
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на термiн, передбачений статутом
АТ НЗФ.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борзенков Сергiй Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1967
5) Освіта
Вища, Вище полiтичне училище МВС СРСР, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ
України
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
член правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано 5 рокiв
9) Опис
У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з
поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних
зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй
радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Борзенков С. I органiзовує роботу з забезпечення економiчного захисту дiяльностi товариства.
Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної
плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 34 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Борзенков С. I. обiймав посаду
члена правлiння, директора з економiчної безпеки товариства. В 2018 роцi не займав посад на
iнших пiдприємствах. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня
2018 року на термiн, передбачений статутом АТ НЗФ.

1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Камбаров Олег Аббасович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1955
5) Освіта
Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, факультет промислового та
цивiльного будiвництва
6) Стаж роботи (років)
44
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
член правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано 5 рокiв
9) Опис
У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з
поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних
зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй
радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Камбаров О.А. органiзовує роботу з капiтального будiвництва та ремонту будiвель пiдприємства.
Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної
плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 44 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Камбаров О.А. обiймав посаду
члена правлiння, директора з капiтального будiвництва товариства. В 2018 роцi не займав посад на
iнших пiдприємствах. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня
2018 року на термiн, передбачений статутом АТ НЗФ.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ольшанський Володимир Iллiч
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1958
5) Освіта
Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, електрометалургiйний факультет
6) Стаж роботи (років)
39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
член правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано 5 рокiв
9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з
поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних
зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй
радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Ольшанський В.I. забезпечує безперебiйну роботу цехiв з виробництва основної продукцiї
пiдприємства, керує проведенням науково-дослiдницьких робiт, органiзовує роботу з лiцензування,
патентування, технологiєю виробництва та експертизи продукцiї. Посадова особа не займає нiяких
посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв Ольшанський В.I. обiймав посаду члена правлiння, директора з
виробництва та технологiї товариства. В 2018 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на термiн,
передбачений статутом АТ НЗФ.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавриненко Геннадiй Валерiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1967
5) Освіта
Вища,
Московський
авiацiйний
iнститут,
iнженер-механiк
лiтако-будiвництва;
Вiйськово-повiтряна iнженерна академiя, офiцер з вищою вiйськовою освiтою; Економiчний
Криворiзький технiчний унiверситет, спецiалiст з економiки пiдприємств
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
комерцiйний директор товариства
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано 5 рокiв
9) Опис
У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з
поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних
зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй
радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Лавриненко В.Г. органiзовує роботу зi збуту виробленої продукцiї, забезпечення виробництва
необхiдною сировиною та матерiалами, керує транспортними структурами пiдприємства. Посадова
особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та винагороди понад заробiтної плати не
отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Лавриненко В.Г. обiймав посаду
комерцiйного директора товариства, заступника голови правлiння-комерцiйного директора ПАТ
ЗЗФ (код ЄДРПОУ 00186542, м.Запорiжжя). В 2018 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на термiн,
передбачений статутом АТ НЗФ.
1) Посада

Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Завгороднiй Олександр Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища, Державна металургiйна академiя України, менеджмент виробничої сфери,
iнженер-економiст
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
директор з економiки та працi товариства
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано 5 рокiв
9) Опис
У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з
поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних
зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй
радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Завгороднiй О.Г. органiзовує роботу з формування фiнансового плану розвитку пiдприємства,
планування економiчних показникiв i контроль виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства,
виявлення i використання резервiв виробництва з метою досягнення найбiльшої результативностi в
дiяльностi пiдприємства, керує роботою з розробки планiв з працi i заробiтної плати, планiв
пiдвищення продуктивностi працi. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах
та винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Протягом останнiх п'яти
рокiв Завгороднiй О.Г. обiймав посаду директора з економiки та працi товариства. В 2018 роцi не
займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на термiн, передбачений статутом АТ НЗФ.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бовкун Євген Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища, Київський державний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, правознавство, юрист
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
директор з юридичних та корпоративних питань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано 5 рокiв
9) Опис

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, вирiшує питання, пов`язанi з
поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних
зборiв та наглядової ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй
радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної комiсiї товариства.
Бовкун Є.I. забезпечує на пiдприємствi дотримання законностi оформлення документiв та
належного контролю з використання корпоративних фiнансiв, органiзовує роботу з врегулювання
економiчних вiдносин, укладення договорiв, виставлення претензiй, складання правових
документiв, подачi позовiв. Посадова особа не займає нiяких посад на iнших пiдприємствах та
винагороди понад заробiтної плати не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Протягом останнiх п'яти
рокiв Бовкун Є.I. обiймав посаду директора з юридичних та корпоративних питань товариства. В
2018 роцi не займав посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа обрана рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв вiд 03 серпня 2018 року на термiн, передбачений статутом АТ НЗФ.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Агаркова Тетяна Сергiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1981
5) Освіта
Вища, Юридична академiя внутрiшнiх справ України, правознавство
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
член наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.09.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис
На момент призначення в 2018 роцi на посаду голови наглядової ради Агаркова Т.С. займала
посади члена наглядової ради товариства та головного юрисконсульта Департаменту
корпоративного управлiння ТОВ "Центр iнвестицiйного консалтингу" (код ЄДРПОУ 35739406).
Агаркова Т.С. обрана головою наглядової ради товариства як представник акцiонера DOLEMIA
CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД) рiшенням Наглядової ради 12.09.2018. До
складу Наглядової ради товариства обрана загальними зборами акцiонерiв вiд 03.08.2018. Керує
роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами, скликає засiдання наглядової
ради, головує на її засiданнях, органiзує пiдготовку питань до розгляду та ведення протоколу на
засiданнях наглядової ради. Пiдписує трудовий контракт з головою правлiння. Аналiзує дiї
правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв
товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає
умови оплати членiв правлiння.Скликає та забезпечує виконання рiшень загальних зборiв
акцiонерiв. Представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та
контролю товариства, з органами державної влади та з третiми особами, iнше. Рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв товариства вiд 03.08.2018 встановлено виконання обов`язкiв членами Наглядової
ради товариства на безоплатнiй основi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала
посади головного юрисконсульта Департаменту корпоративного управлiння Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Центр Iнвестицiйного Консалтингу" (код ЄДРПОУ 35739406, 49000,

м. Днiпро, пр. Працi, 6), члена та голови Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ (код ЄДРПОУ 00186520). Посадова особа не є незалежним директором. Частка
DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД становить 18,2156 % статутного
капiталу АТ НЗФ. Агаркова Т.С. особисто часткою в статутному капiталi не володiє. Особу обрано
до припинення повноважень згiдно чинного законодавства.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дорош Ганна Анатолiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1985
5) Освіта
Вища, Днiпропетровський державний аграрний унiверситет, менеджмент органiзацiй
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
Член наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис
На момент призначення в 2018 роцi на посаду члена наглядової ради Дорош Г.А. займала
посади члена наглядової ради товариства та експерта Департаменту корпоративного управлiння
ТОВ "Центр iнвестицiйного консалтингу" (код ЄДРПОУ 35739406). Дорош Г. А. обрана членом
Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв вiд 03.08.2018 як представник акцiонера
DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД). У складi Наглядової ради
аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання
коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах,
визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення
про дату їх проведення, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв,
приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 03.08.2018 встановлено виконання обов`язкiв
членами Наглядової ради товариства на безоплатнiй основi. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Протягом останнiх 5
рокiв займала посади експерта Департаменту корпоративного управлiння Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Центр Iнвестицiйного Консалтингу" (код ЄДРПОУ 35739406, 49000, м. Днiпро,
пр. Працi, 6), члена Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (код
ЄДРПОУ 00186520). Посадова особа не є незалежним директором. Частка DOLEMIA
CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД становить 18,2156 % статутного капiталу АТ
НЗФ. Агаркова Т.С. особисто часткою в статутному капiталi не володiє. Особу обрано до
припинення повноважень згiдно чинного законодавства.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Котляренко Олександр Валерiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973

5) Освіта
Вища, Державна гiрнича академiя, економiчний факультет
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
Голова наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис
На момент призначення в 2018 роцi на посаду члена наглядової ради Котляренко А.В.
займав посади голови наглядової ради товариства та старшого менеджера "Прайм Капiтал" (113
ARCH. MAKARIOU AVENUE III, 3021, LIMASSOL, Cyprus). Котляренко А.В. обраний членом
Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв вiд 03.08.2018 як представник акцiонера
ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД). У складi Наглядової ради аналiзує
дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв
товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає
умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату
їх проведення, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, приймає
рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 03.08.2018 встановлено виконання обов`язкiв членами
Наглядової ради товариства на безоплатнiй основi. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв
займав посади старшого менеджера "Прайм Капiтал" (113 ARCH. MAKARIOU AVENUE III, 3021,
LIMASSOL, Cyprus), члена та голови Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ" (код ЄДРПОУ 00186520). Посадова особа не є незалежним директором. Частка
ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД)становить 15,8661 % статутного
капiталу АТ НЗФ. Котляренко О.В. є власником 5 шт акцiй товариства. Особу обрано до
припинення повноважень згiдно чинного законодавства.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнiненко Олег Станiславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища, Нацiональний гiрничий унiверситет, менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
Член наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис
На момент призначення в 2018 роцi на посаду члена наглядової ради Гнiненко О.С. займав
посади члена наглядової ради товариства та проектного менеджера "Прайм Капiтал" (113 ARCH.
MAKARIOU AVENUE III, 3021, LIMASSOL, Cyprus). Гнiненко О.С. обраний членом Наглядової
ради загальними зборами акцiонерiв вiд 03.08.2018 як представник акцiонера ROUGELLA
PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД). У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння

з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства,
вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати
членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення,
приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, приймає рiшення про
обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв товариства вiд 03.08.2018 встановлено виконання обов`язкiв членами Наглядової
ради товариства на безоплатнiй основi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав
посади проектного менеджера "Прайм Капiтал" (113 ARCH. MAKARIOU AVENUE III, 3021,
LIMASSOL, Cyprus), члена Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"
(код ЄДРПОУ 00186520). Посадова особа не є незалежним директором. Частка ROUGELLA
PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД) становить 15,8661 % статутного капiталу АТ
НЗФ. Гнiненко О.С. особисто часткою в статутному капiталi не володiє. Особу обрано до
припинення повноважень згiдно чинного законодавства.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Троян Михайло Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
0
5) Освіта
д/в
6) Стаж роботи (років)
46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
Член наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис
На момент призначення в 2018 роцi на посаду члена наглядової ради Троян М.М. займав
посади члена наглядової ради товариства та головного спецiалiста Департаменту з корпоративних
активiв ТОВ "Iстван" (код ЄДРПОУ 35142308). Троян М.М. обраний членом Наглядової ради
загальними зборами акцiонерiв вiд 03.08.2018 як представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS
LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД). У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння
з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства,
вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає умови оплати
членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення,
приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, приймає рiшення про
обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв товариства вiд 03.08.2018 встановлено виконання обов`язкiв членами Наглядової
ради товариства на безоплатнiй основi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 46 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав
посади головного спецiалiста Департаменту з корпоративних активiв ТОВ "Iстван" (код ЄДРПОУ
35142308, м.Київ, вул. Мечникова,2), заступника голови наглядової ради ПрАТ "СПЕЦТЕХНIКА"
(код ЄДРПОУ 04590228, м.Київ, вул. Каунаська, 13), директора ПП "РАРА-АВIС" (код ЄДПОУ
30968661, м.Київ, вул. Шовковична, 38), члена наглядової ради ПрАТ "ПРИРОДНI РЕСУРСИ" (код
ЄДРПОУ 33100376, м. Київ, Кловський узвiз 7А), члена наглядової ради АТ "Покровський ГЗК"
(код ЄДРПОУ 00190928, м.Покров, вул. Центральна,11 ), члена наглядової ради АТ "Марганецький
ГЗК" (код ЄДРПОУ 00190911, м.Марганець, вул. Єдностi, 62), члена наглядової ради

"Запорiжський завод феросплавiв" (код ЄДРПОУ 00186542 , м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, 11 ),
члена Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (код ЄДРПОУ
00186520). Посадова особа не є незалежним директором. Частка акцiонера SOFALON
INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД)становить 15,50301 %
статутного капiталу АТ НЗФ. Троян М.М. є власником 10 шт акцiй товариства. Особу обрано до
припинення повноважень згiдно чинного законодавства. Iнформацiї щодо року народження та
освiти посадовою особою не надано.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юрченко Iгор Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
0
5) Освіта
д/в
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
Член Наглядової ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис
На момент призначення в 2018 роцi на посаду члена наглядової ради Юрченко I.П. займав
посади члена наглядової ради товариства, начальника управлiння по корпоративним правам ТОВ
"Iстван" (код ЄДРПОУ 35142308) та директора ТОВ "Фонд-Маркет" (код ЄДРПОУ 34412655)
Юрченко I.П. обраний членом Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв вiд 03.08.2018 як
представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД). У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує
пропозицiї правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в
iнших господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний
загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 03.08.2018
встановлено виконання обов`язкiв членами Наглядової ради товариства на безоплатнiй основi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж
роботи - 27 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади начальника управлiння по
корпоративним правам ТОВ "Iстван" (код ЄДРПОУ 35142308, м.Київ, вул. Мечникова,2 ),
директора ТОВ "Фонд-Маркет" (код ЄДРПОУ 34412655, Київ, вул. Саксаганського, 36), члена
наглядової ради АТ "Покровський ГЗК" (код ЄДРПОУ 00190928, м.Покров, вул. Центральна,11 ),
члена наглядової ради АТ "Марганецький ГЗК" (код ЄДРПОУ 00190911, м.Марганець, вул.
Єдностi, 62), члена Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (код
ЄДРПОУ 00186520). Посадова особа не є незалежним директором. Частка акцiонера SOFALON
INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) становить 15,50301 %
статутного капiталу АТ НЗФ. Юрченко I.П. особисто часткою в статутному капiталi не володiє.
Особу обрано до припинення повноважень згiдно чинного законодавства. Iнформацiї щодо року
народження та освiти посадовою особою не надано.
1) Посада
Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єва Озолiна-Берзiна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1984
5) Освіта
LATVIAN UNIVERSITY. факультет европейской єкономики
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Queens Flowers, Латвiя, 40103965041, член правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис
На момент призначення в 2018 роцi на посаду члена наглядової ради товариства Єва
Озолiна-Берзiна займала посаду члена правлiння Queens Flowers (40103965041), Латвiя. Єва
Озолiна-Берзiна обрана членом Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв вiд 03.08.2018 як
представник акцiонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД).
У складi Наглядової ради аналiзує дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї
правлiння з використання коштiв товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших
господарських товариствах, визначає умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний
загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення, приймає рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затверджує умови його договору. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 03.08.2018
встановлено виконання обов`язкiв членами Наглядової ради товариства на безоплатнiй основi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж
роботи - 14 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади члена правлiння Queens Flowers
(40103965041), Латвiя, директора по маркетингу Twino (40103919184), Латвiя, члена Наглядової
ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (код ЄДРПОУ 00186520). Посадова особа
не є незалежним директором. Частка акцiонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) становить 15,1012 % статутного капiталу АТ НЗФ. Єва Озолiна-Берзiна
особисто часткою в статутному капiталi не володiє. Особу обрано до припинення повноважень
згiдно чинного законодавства.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рiнальдс Труксс
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1982
5) Освіта
Мiжнародний унiверсiтет CONCORDIA AUDENTES (Естонiя), мiжнародне управлiння
бiзнесом
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Global Consulting SIA (40103318855), Латвiя., д/в, директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис

На момент призначення в 2018 роцi на посаду члена наглядової ради Рiнальдс Труксс займав
посаду директора Global Consulting SIA (40103318855), Латвiя. Рiнальдс Труксс обраний членом
Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв вiд 03.08.2018 як представник акцiонера TREELON
INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД). У складi Наглядової ради аналiзує
дiї правлiння з управлiння товариством, затверджує пропозицiї правлiння з використання коштiв
товариства, вирiшує питання про участь товариства в iнших господарських товариствах, визначає
умови оплати членiв правлiння, готує порядок денний загальних зборiв, приймає рiшення про дату
їх проведення, приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, приймає
рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови його договору. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 03.08.2018 встановлено виконання обов`язкiв членами
Наглядової ради товариства на безоплатнiй основi. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв
займав посади члена правлiння Global Consulting SIA (40103318855), Латвiя, члена правлiння Baltic
Conculting Finance OU (12368350), Естонiя, члена Наглядової ради АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ" (код ЄДРПОУ 00186520). Посадова особа не є незалежним директором. Частка
акцiонера TREELON INVESTMENTS LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД) становить
15,1012 % статутного капiталу АТ НЗФ. Рiнальдс Труксс особисто часткою в статутному капiталi
не володiє. Особу обрано до припинення повноважень згiдно чинного законодавства.
1) Посада
член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Акудович Андрiй Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1986
5) Освіта
Вища, Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ, правознавство
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
член ревiзiйної комiсiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис
На момент призначення в 2018 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Акудович А.О. займав
посаду юрисконсульта ТОВ "Акватера" (код ЄДРПОУ 12988459, 49038, м. Днiпро, вул.Пастера,
буд.10) , члена ревiзiйної комiсiї АТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520). Акудович А.О. обраний в склад
ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв вiд 03.08.2018. У складi ревiзiйної комiсiї
товариства здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, надає висновки
щодо рiчних звiтiв та балансу, приймає участь у засiданнях ревiзiйної комiсiї. Представляє
ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю товариства, з
органами державної влади та з третiми особами. Протягом 2018 року Акудович А. О. грошову
винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Iнформацiї щодо його попереднiх посад протягом
останнiх п'яти рокiв та займання посад на iнших пiдприємствах, крiм посади юрисконсульта
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Акватера" (код ЄДРПОУ 12988459, 49038,м. Днiпро,
вул.Пастера, буд.10), юрисконсульта ТОВ "МЕГАПРОМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 33857048) та члена
ревiзiйної комiсiї АТ НЗФ, у товариства немає. Особу обрано до припинення повноважень згiдно
чинного законодавства. Акудович А.О. особисто часткою в статутному капiталi не володiє.

1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiкуш Iгор Сергiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища, Нацiональний гiрничий унiверситет, фiнанси
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
Член ревiзiйної комiсiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис
На момент призначення в 2018 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Пiкуш I.С. займав
посаду заступника директора Mivaldo Management Ltd (адреса: 113 Arch.Makariou Avenue III, 1st
floor 3021, Limassol, Cyprus) та члена члена ревiзiйної комiсiї АТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520).
Пiкуш I.С. обраний в склад ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв вiд 03.08.2018. У
складi ревiзiйної комiсiї товариства здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
товариства, надає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу, приймає участь у засiданнях ревiзiйної
комiсiї. Представляє ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та
контролю товариства, з органами державної влади та з третiми особами. Протягом 2018 року Пiкуш
I.С. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав
посади члена ревiзiйної комiсiї АТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520), заступника директора Mivaldo
Management Ltd (адреса: 113 Arch.Makariou Avenue III, 1st floor 3021, Limassol, Cyprus). економiста
Mivaldo Management Ltd (адреса: 113 Arch.Makariou Avenue III, 1st floor 3021, Limassol, Cyprus).
Особу обрано до припинення повноважень згiдно чинного законодавства. Пiкуш I.С. особисто
часткою в статутному капiталi не володiє.
1) Посада
член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плотнiков Денис Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
0
5) Освіта
0
6) Стаж роботи (років)
0
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
член ревiзiйної комiсiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис
Плотнiков Д.В. обраний в склад ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв вiд

03.08.2018. У складi ревiзiйної комiсiї товариства здiйснює контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю товариства, надає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу, приймає участь у засiданнях
ревiзiйної комiсiї. Представляє ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами
управлiння та контролю товариства, з органами державної влади та з третiми особами. Протягом
2018 року Плотнiков Д.В. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду члена
ревiзiйної комiсiї АТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520). Особу обрано до припинення повноважень
згiдно чинного законодавства. Пiкуш I.С. особисто часткою в статутному капiталi не володiє.
Iнформацiї щодо року народження, освiти, загального стажу роботи посадовою особою не надано.
1) Посада
Капука Андрiй Вiкторович
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Капука Андрiй Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1977
5) Освіта
Днiпропетровський державний аграрний унiверсiтет, облiк i аудит
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ", 00186520,
член ревiзiйної комiсiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2018, обрано До припинення повноважень згiдно чинного законодавства
9) Опис
На момент призначення в 2018 роцi на посаду члена ревiзiйної комiсiї Капука А.В. займав
посади члена члена ревiзiйної комiсiї АТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520), заступника генерального
директора з фiнансового монiторингу АТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520), проектного менеджера
фiнансового департаменту ТОВ "Iстван" (код ЄДРПОУ 35142308, м.Київ, вул. Мечникова,2).
Капука А.В. обраний в склад ревiзiйної комiсiї загальними зборами акцiонерiв вiд 03.08.2018. У
складi ревiзiйної комiсiї товариства здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
товариства, надає висновки щодо рiчних звiтiв та балансу, приймає участь у засiданнях ревiзiйної
комiсiї. Представляє ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та
контролю товариства, з органами державної влади та з третiми особами. Протягом 2018 року
Капука А.В. грошову винагороду не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв
займав посади члена ревiзiйної комiсiї АТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520), заступника генерального
директора з фiнансового монiторингу АТ НЗФ (код ЄДРПОУ 00186520), проектного менеджера
фiнансового департаменту ТОВ "Iстван" (код ЄДРПОУ 35142308, м.Київ, вул. Мечникова,2). Особу
обрано до припинення повноважень згiдно чинного законодавства. Капука А.В. особисто часткою в
статутному капiталi не володiє.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Голова правлiння
Член правлiння
Член правлiння, головний
бухгалтер
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Куцiн Володимир Семенович
Лапiн Євген Володимирович
Пономаренко Руслан Валерiйович

Ідентифікаційний
код юридичної
особи
3

Борзенков Сергiй Iванович
Камбаров Олег Аббасович
Ольшанський Володимир Iллiч
Лавриненко Геннадiй Валерiйович
Завгороднiй Олександр Григорович
Бовкун Євген Iванович
Агаркова Тетяна Сергiївна
Дорош Ганна Анатолiївна
Котляренко Олександр Валерiйович
Гнiненко Олег Станiславович
Троян Михайло Михайлович
Юрченко Iгор Петрович
Єва Озолiна-Берзiна
Рiнальдс Труксс
Акудович Андрiй Олександрович
Пiкуш Iгор Сергiйович
Плотнiков Денис Володимирович
Капука Андрiй Вiкторович
Усього

4
0
0
0

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
5
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
5
0
10
0
0
0
0
0
0
0
16

0,00000006
0
0
0
0
0
0
0
0,0000003
0
0,0000006
0
0
0
0
0
0
0
0,000001

Кількість
акцій (шт.)

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Привілейовані іменні

6
0
0
0

7
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
5
0
10
0
0
0
0
0
0
0
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Протягом 2018 року фактiв виплати будь-якої винагороди або компенсацiї, якi виплаченi
посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, не було.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Мiнiстерство промисловостi
України (засновник)

д/в

Місцезнаходження

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

03035, Україна, д/в р-н, Київ,
Сурiкова,3

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

д/в

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0
0
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективи розвитку АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" у 2019 роцi
слiд розглядати у взаємозв'язку iз загальною ситуацiєю в металургiйнiй галузi в свiтi та в
Українi. Згiдно з публiкацiями (за даними британського агентства MEPS та The Economist),
наступного року очiкується незначне зростання свiтового ринку сталi або взагалi вiдсутнє
зростання. Проте цiновi котирування мають тенденцiю до зниження. За деякими прогнозами,
сталь з Китаю, де потреба в металi пiшла на спад, заполонить ринок, свiтовi цiни на сталь
знизяться на 17 %.
У таких умовах за обережним прогнозом АТ НЗФ очiкує у 2019 роцi виробництво та
реалiзацiю товарних феросплавiв в обсязi 738 тис. т (у тому числi феросилiкомарганцю - 710
тис. т , феромарганцю - 28 тис. т), що на 6 % нижче за рiвень минулого року.
З метою забезпечення виконання виробничої програми в АТ НЗФ планується програма розвитку
пiдприємства на загальну суму 463 млн грн iз ПДВ (+15 % до рiвня 2018 р.).
Серед стратегiчних питань, що негативно впливають на результати дiяльностi заводу,
можна вiдзначити те, що з 1 сiчня 2019 року в Українi розпочався перший етап реформи ринку
електричної енергiї. На пiдприємствi закупiвля електроенергiї за оптово - ринковими цiнами
призвела до збiльшення витрат, тому що ранiше завод розраховувався за зонними тарифами i
мав значну економiю вiд використання електроенергiї у нiчну зону доби. Оскiльки виробництво
феросплавiв - енергоємний процес, пiдвищення вартостi електроенергiї суттєво вплине на
конкурентоспроможнiсть продукцiї заводу та похитне конкурентнi позицiї АТ НЗФ на свiтовому
ринку.
Враховуючи негативнi коливання i вiдносну непередбаченiсть на ринках збуту, а також
зростання собiвартостi феросплавiв (за рахунок змiн тарифiв на електроенергiю) та вiдповiдну
втрату конкурентоспроможностi продукцiї, за результатами дiяльностi АТ НЗФ очiкує отримати
в 2019 роцi сукупний дохiд у сумi 295 млн грн (+1,4 % до рiвня 2018 року).
2. Інформація про розвиток емітента
Нiкопольський завод феросплавiв, який був введений в експлуатацiю в березнi 1966 року,

є найбiльш потужним пiдприємством з виробництва марганцевих феросплавiв
в Українi i
одним iз найбiльших у свiтi.
Бiльше
11 вiдсоткiв свiтового виробництва феросплавiв
припадає на АТ НЗФ.
Пiдприємство розташовано на правому березi Каховського водосховища, в п'яти
кiлометрах вiд мiста Нiкополя. Мiсце для будiвництва було вибрано невипадково. Поблизу
розташованi гiрничо-збагачувальнi комбiнати Нiкопольського марганцевого басейну, які є
постачальником сировини - марганцевих концентратiв, наявнi джерела електроенергiї та водних
ресурсiв.
АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" виробляє такi види продукцiї:
1. Феросилiкомарганець марки МнС17.
2. Феромарганець високовуглецевий марки ФМн88 та ФМн78.
3. Флюси плавленi (для електрошлакових технологiй, зварювальнi).
4. Агломерат марганцевий.
5. Щебiнь, пiсок та щебенево-пiщана сумiш iз шлакiв вiд виробництва марганцевих сплавiв.
6. Маса електродна.
7. Трикотажна продукцiя торговельної марки "НIКА".
Нормативними документами, що регламентують якiснi характеристики та галузь
використання продукцiї пiдприємства, є державнi стандарти України (ДСТУ), стандарти
пiдприємства (СТП) та технiчнi умови (ТУ).
1. Феросилiкомарганец (ДСТУ 3548-97).
Феросилiкомарганець - сплав, основою якого є залiзо та марганець iз масовою часткою не
менше 60 %, кремнiй iз масовою часткою вiд 10% до 35 % та фосфор, сiрка i вуглець з
обмеженими верхнiми значеннями масових часток, одержаний способом вiдновлення оксидних
матерiалiв.
Використовується для розкислення та легування сталi, сплавiв, чавуну, виробництва
рафiнованих марганцевих сплавiв у металургiйнiй промисловостi та iнших галузях
промисловостi. На пiдприємствi виготовляється феросилiкомарганець марки МнС17, який
розподiляється на групи залежно вiд масової частки фосфору, за розмiрами кускiв
розподiляється на класи крупностi.
2. Феромарганець (ДСТУ 3547-97).
Феромарганець - сплав, основою якого є залiзо та марганець
iз масовою часткою вiд
65 % до 95 % та з обмеженими верхнiми значеннями масових часток вуглецю, кремнiю,
фосфору, сiрки, одержаний способом силiкотермiчного та вуглетермiчного вiдновлення
оксидних матерiалiв. Використовується у металургiйнiй промисловостi для розкислення та
легування сталi, сплавiв, чавуну, а також у хiмiчнiй та iнших галузях промисловостi.
На пiдприємствi виготовляються двi групи електропiчного феромарганцю високовуглецевий та середньовуглецевий, що розподiляються на групи залежно вiд масової
частки фосфору, за розмiрами кускiв - на класи крупностi.
3. Агломерат марганцевий марки АМНВ (СТП НЗФ-Ф-2:2017),
(ТУ У
13.2-00186520-001:2005) .
Агломерат марганцевий - продукт окускування дрiбних марганцевих руд, марганцевих
концентратiв i марганцевих шламiв, виготовляється кiлькох марок залежно вiд масової частки
марганцю шляхом
агломерацiї. Використовується як марганцевмiсна сировина на
металургiйних пiдприємствах при виробництвi феросплавiв.
4. Флюси для електрошлакових технологiй (ДСТУ 4025-2001), флюси плавленi (ТУ У
20.5-00186520-126:2018).
Флюси плавленi використовуються для автоматичного та механiчного електродугового
зварювання, для електрошлакових технологiй (електрошлакового переплаву, лиття та iнших
процесiв), для виплавки сталей та сплавiв у електропечах.
5. Щебiнь, пiсок та щебенево-пiщана сумiш iз шлакiв вiд виробництва марганцевих феросплавiв
(ТУ У В.2.7-14.2-00186520-121:2006).

Дана продукцiя виготовляється шляхом подрiбнення та розсiву по фракцiях поточних та
вiдвальних шлакiв вiд виробництва марганцевих феросплавiв, сумiшi шлакiв виплавки
феромарганцю i феросилiкомарганцю, якi використовуються як заповнювачi для виробництва
важких бетонiв, а також дорожнiх сумiшей, самостiйно для основ дорожнього покриття,
влаштування шарiв автомобiльних дорiг i залiзничних колiй, штучних основ будiвель споруд,
засипок, пiдсипки територiй та iнших будiвельних робiт. Залежно вiд розмiру зерен
виготовляють кiлькох фракцiй:
- понад (3) 5 мм до 10 мм;
- понад 5 мм до 25 мм вкл;
- понад 10 мм до 20 мм вкл;
- понад 20 мм до 40 мм вкл;
- понад 25 мм до 60 мм вкл;
- понад 40 мм до (70) 80 мм вкл.
Шлаки гранульованi вiд виробництва марганцевих феросплавiв (ТУ У 08.1-00186520-124:2017).
Шлаки гранульованi виготовляють iз матерiалу оксидного алюмосилiкатного та
вогняно-рiдких шлакiв вiд виробництва феросплавiв на пiдприємствi. Використовуються для
виробництва бетонних армованих та неармованих виробiв та конструкцiй, а також як дренажний
шар захисного екрана днища полiгону твердих побутових вiдходiв, для влаштування нижнiх
шарiв дорожнього покриття, як заповнювач для виробництва стiнових матерiалiв, для
облаштування територiй, для зворотних засипок виробок та засипки траншей при реконструкцiї
та технiчнiй рекультивацiї кар'єрiв, для пiдсипки при обмерзаннi дорiг та тротуарiв.
Матерiал абразивний, який виробляється шляхом подрiбнення твердого шлаку та
матерiалу оксидносилiкатного та видiлення заданої фракцiї для обробки металевих поверхонь.
6. Маса електродна (ТУ У 27.9-00186520-125:2018).
Маса електродна призначена для виготовлення безперервних електродiв, що
самоспiкаються в електротермiчних печах. Залежно вiд використаних вуглецевих матерiалiв,
фiзико-механiчних показникiв та сфери застосування електродiв масу виготовляють марок А, Б,
БП, С. Маса виготовляється у виглядi брикетiв. Форма i розмiри брикетiв визначаються формою
осередкiв формувальної машини.
7. Цех виробництва трикотажу торгової марки "НIКА" здiйснює розробку та виробництво
рiзноманiтного асортименту панчiшно-шкарпеткових виробiв, безшовного трикотажу тощо.
У 2018 роцi пiдприємством вироблено 788,9 тис. т феросплавiв (+3,4 % до 2017 р.),
включаючи феросплави, якi виплавленi з давальницької руди. Обсяг реалiзованої продукцiї
склав 780,5 тис. т
(+2 % до 2017 р).
Порiвняно з попереднiм роком у структурi вироблених сплавiв частка
феросилiкомарганцю МнС17 збiльшилася на 3,1 % за рахунок зменшення замовлень на
феромарганець.
Виробництво iнших видiв товарної продукцiї склало, тис. т:
електрофлюси
2,8
агломерат марганцевий
14,4
електродна маса
3,6
продукцiя шлакопереробки
733,2
продукцiя цеху виробництва трикотажу 726,5 тис.шт.
Вiдповiдно до форми № 2 "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)"
загальна сума доходiв (чистий дохiд вiд реалiзацiї, iншi операцiйнi доходи тощо) АТ НЗФ за
2018 рiк становить 21 380,7 млн грн. Загальна сума витрат (собiвартiсть реалiзованої продукцiї,
витрати адмiнiстративнi, витрати на збут, iншi операцiйнi, фiнансовi та iншi витрати) складає 21
089,8 млн грн, а сукупний дохiд пiдприємства становить 290,9 млн грн.
Оскiльки дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у взаємозв'язку iз загальною негативною
ситуацiєю у свiтовiй металургiйнiй галузi, сукупний дохiд пiдприємства формувався пiд
впливом змiн кон'юнктури ринку:

-

поступове зниження цiн реалiзацiї феросплавiв. Протягом 2018 року зниження середньої
цiни реалiзацiї феросплавiв АТ НЗФ склало близько 9 % (у т.ч. експорт - 10 % i Україна 6 %) вiд середньорiчної цiни 2017 р. Це призвело до зменшення доходу вiд реалiзацiї в
сумi 1 905 млн грн;
- зростання вартостi iмпортної марганцевої сировини. Пiдприємство купує iмпортну
сировину для виконання замовлень низькофосфористих сплавiв. Зростання вартостi
марганцю в iмпортнiй сировинi на 24 % в 2018 р. порiвняно з 2017 р. призвело до
збiльшення витрат на 1 045 млн грн.
Iншi негативнi фактори, що вплинули на збiльшення собiвартостi:
- зростання одноставочного тарифу на електроенергiю на 16 % протягом 2018 р. порiвняно
з рiвнем грудня 2017 р. Сума подорожчання електроенергiї склала 739 млн грн.
За результатами iншої операцiйної дiяльностi в 2018 роцi пiдприємством отримана економiя
в сумi 1 504 млн грн порiвняно з минулим роком (за рахунок нарахування i коректування
результатiв по умовних зобов'язаннях згiдно з МСФО тощо).
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, зокрема інформацію про:
Протягом 2018 року не укладалися.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
АТ НЗФ не використовує запозиченi кошти. Пiдприємство використовує полiтику, згiдно
з якою касовi розриви закриваються за рахунок поточних зобов'язань та поточного погашення
дебiторської заборгованостi.
1. Кредитний ризик - це ризик того, що пiдприємство зазнає фiнансовi збитки, оскiльки деякi
контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або клiєнтському
договору. Пiдприємство пiддається
кредитному ризику, пов'язаному з її операцiйною
дiяльнiстю (перш за все, вiдносно непогашеної дебiторської заборгованостi та виданих авансiв) i
фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках i фiнансових органiзацiях, валютнi
операцiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Керiвництво пiдприємства аналiзує термiни виникнення дебiторської заборгованостi за
основною дiяльнiстю i контролює простроченi суми.
Пiдприємство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою.
На думку керiвництва АТ НЗФ, кредитний ризик належним чином врахований у
створених резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.
2. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi
фiнансових зобов'язань. Значна частина поточних зобов'язань пiдприємства сконцентрована у
юридичної особи - нерезидента України та довгострокових зобов'язаннях - у фiзичної особи поручителя.
Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми
грошових коштiв i наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при
настаннi термiну їх погашення. Управлiння поточною лiквiднiстю пiдприємства здiйснюється
шляхом контролю над дебiторською та кредиторською заборгованiстю, коштами, витраченими
на iнвестування i використання короткострокового фiнансування.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
До основних ризикiв у роботi АТ НЗФ вiдносяться високi цiни на електроенергiю, частка
якої в собiвартостi виробництва дуже висока. Високi цiни на електроенергiю не дають

можливостi ефективно конкурувати з iмпортерами, якi постачають продукцiю як на ринок
України, так i на iншi ринки. У виробникiв з Малайзiї, Iндiї, ЄС, Бразилiї, ПАР цiна на
електроенергiю значно нижча, вiдповiдно нижча i собiвартiсть виробництва. Тому, данi
виробники можуть пропонувати свою продукцiю на свiтових ринках за нижчою цiною, в
порiвняннi з цiною на продукцiю нашого пiдприємства. Як наслiдок, на ринок України
продовжують поставлятися iмпортнi феросплави.
Також до основних ризикiв вiдноситься i збiльшення вартостi залiзничного тарифу. Як
вiдомо в 2018 роцi тарифи на вантажнi перевезення постiйно зростали, також присутнiй дефiцит
рухомого складу та локомотивного парку, а, крiм цього, в 2018 роцi значно збiльшився час
доставки вантажiв з однiєї точки України в iншу, що знижує конкурентну здатнiсть нашого
пiдприємства.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного
управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства"
питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"" кодекс
корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс
корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi,
об'єднання юридичних осiб. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування
перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" на
фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб.
У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" у своїй роботi застосовує Принципи
корпоративного управлiння вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р., якi
розмiщенi за посиланням
https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravln
nya/
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi,
визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного
управлiння не застосовується.
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
АТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" у своїй дiяльностi не вiдхиляється вiд

положень кодексу корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
позачергові
X
03.08.2018
Дата проведення
99,721
Кворум зборів
Протягом 2018 року товариство не проводило чергових загальних зборiв
Опис
акцiонерiв.
Згiдно з рiшенням наглядової ради ПАТ НЗФ вiд 31.05.2018 були скликанi
та проведенi 03.08.2017 позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства.
Порядок денний загальних зборiв згiдно з рiшенням наглядової ради ПАТ
НЗФ вiд 13.06.2018 р. був опублiкований у Вiдомостях НКЦПФР вiд
23.06.2018 № 119(2872). Кворум зборiв склав 99,721 % голосуючих акцiй
(голосiв) товариства вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються при
визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв:
1.Про передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi, яка
надає Товариству додатковi послуги щодо виконання функцiй лiчильної
комiсiї, обрання складу лiчильної комiсiї.
2.Обрання голови загальних зборiв акцiонерного товариства.
3.Прийняття рiшення з питань порядку проведення (регламенту) загальних
зборiв акцiонерного товариства.
4.Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерного товариства.
5.Розгляд
звiту
Правлiння
Товариства
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi в 2017 роцi. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
6.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про пiдсумки дiяльностi в 2017
роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
7.Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi в 2017 роцi. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
8.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
9.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв)
Товариства за пiдсумками роботи в 2017 роцi.
10.Прийняття рiшення про змiну найменування та типу Товариства.
11.Про передбачення в Статутi Товариства можливостi вирiшення
загальними зборами будь-яких питань дiяльностi акцiонерного товариства.
12.Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в
новiй редакцiї.
13.Затвердження Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв
управлiння та контролю Товариства.
14.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв
Наглядової ради Товариства.
15.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
16.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними Головою та
членами Наглядової ради Товариства; встановлення розмiру їх винагороди;
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв)
Вид загальних зборів

чергові

з членами Наглядової ради.
17.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв
Правлiння Товариства.
20.Обрання персонального складу Правлiння Товариства.
21.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
З першого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення
результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для
вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення
голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної
комiсiї передати Депозитарнiй установi - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я", з
яким Товариством укладено Договiр. Обрати строком повноважень до
моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв акцiонерiв Лiчильну
комiсiю з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я".
З другого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Загорулька
Андрiя Олександровича.
З третього питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Затвердити Регламент проведення загальних зборiв.
З четвертого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Агаркова
Євгенiя Юрiйовича.
З п'ятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Роботу Правлiння Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою,
що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його
установчих документiв. Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити.
З шостого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i
положенням його установчих документiв. Звiт Наглядової ради Товариства
за 2017 рiк затвердити.
З сьомого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i
положенням його установчих документiв. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
в 2017 роцi затвердити.
З восьмого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за
2017 рiк.
З дев'ятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Затвердити чистий прибуток у сумi 2 665 532 157,32 грн. (два мiльярди
шiстсот шiстдесят п'ять мiльйонiв п'ятсот тридцять двi тисячi сто п'ятдесят
сiм гривень 32 копiйки), отриманий Товариством у 2017 роцi.
Затвердити наступний порядок розподiлу чистого прибутку, отриманого

Товариством у 2017 роцi:
- частину чистого прибутку у сумi 26 460 273,49 грн. (двадцять шiсть
мiльйонiв чотириста шiстдесят тисяч двiстi сiмдесят три гривнi 49 копiйок)
вiдрахувати на поповнення резервного капiталу ПАТ НЗФ, для
формування резервного капiталу на рiвнi 15% вiд статутного капiталу, у
вiдповiдностi до вимог законодавства України та Статуту Товариства.
- частину чистого прибутку у сумi 2 639 071 883,83 грн. (два мiльярди
шiстсот тридцять дев'ять мiльйонiв сiмдесят одна тисяча вiсiмсот
вiсiмдесят три гривнi 83 копiйки) залишити нерозподiленим.
Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi
Товариства в 2017 роцi не проводити. Дивiденди за результатами
господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк не нараховувати та не
сплачувати.
З десятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" на
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ", iз зазначенням типу акцiонерного товариства у Статутi.
Змiнити тип Товариства з Публiчного на Приватне акцiонерне товариство.
З одинадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
У вiдповiдностi до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства",
внести до нової редакцiї Статуту Товариства пункт наступного змiсту:
"Загальнi збори товариства можуть вирiшувати будь-якi питання, у тому
числi тi, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради".
З дванадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та
затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз: приведенням окремих положень
Статуту у вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi України; змiною
найменування та типу Товариства, а також iз зазначенням типу
акцiонерного товариства у Статутi; внесенням змiн до предмету дiяльностi
Товариства.
Делегувати Головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв право пiдпису
Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ" в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв Товариства 03.08.2018 р.
Доручити Головi Правлiння Товариства особисто або через представника
Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому
законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" в новiй
редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв Товариства 03.08.2018 р.
Встановити, що нова редакцiя Статуту набуває чинностi для Товариства,
його акцiонерiв та посадових осiб Товариства з моменту прийняття даного
рiшення Загальними зборами Товариства, а для третiх осiб - з моменту
державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.
З тринадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Затвердити в новiй редакцiї Положення, що регламентують дiяльнiсть
органiв управлiння та контролю Товариства: Положення про Загальнi
збори акцiонерiв; Положення про Наглядову раду; Положення про
Ревiзiйну комiсiю; Положення про Правлiння, та встановити, що датою
набуття чинностi даних Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв
управлiння та контролю Товариства, є дата проведення державної

реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2018 р.
З дати проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї,
затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2018 р.,
вважати такими, що втратили чиннiсть дiючi Положення, що
регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства.
Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Положень, що
регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства в
редакцiях, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 03.08.2018
р.
З чотирнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради
Товариства. Повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради
Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 03.08.2018 р.
З п'ятнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Обрати членами Наглядової ради Товариства наступний склад: Котляренко
Олександр Валерiйович (представник акцiонера ROUGELLA PROPERTIES
LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛТД), Гнiненко Олег Станiславович
(представник акцiонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА
ПРОПЕРТIС ЛТД), Агаркова Тетяна Сергiївна (представник акцiонера
DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД), Дорош
Ганна Анатолiївна (представник акцiонера DOLEMIA CONSULTING LTD
(ДОЛЕМIА
КОНСАЛТIНГ
ЛТД),
Ieva
Ozolina-Berzina
(Єва
Озолiна-Берзiна) (представник акцiонера TREELON INVESTMENTS
LIMITED (ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), Rinalds Trukss (Рiнальдс
Труксс) (представник акцiонера TREELON INVESTMENTS LIMITED
(ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), Троян Михайло Михайлович
(представник акцiонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), Юрченко Iгор Петрович (представник
акцiонера
SOFALON
INVESTMENTS
LIMITED
(СОФАЛОН
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД).
З шiстнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж
Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства у встановленому
законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та
пiдписати цивiльно-правовi договори мiж Товариством та обраними
членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язкiв
обраними членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовими
договорами на безоплатнiй основi.
З сiмнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства. Повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рiшення
загальними зборами акцiонерiв Товариства 03.08.2018 р.
З вiсiмнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства в наступному складi:
Акудович Андрiй Олександрович, Пiкуш Iгор Сергiйович, Плотнiков
Денис Володимирович, Капука Андрiй Вiкторович.
З дев'ятнадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:

Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Правлiння Товариства.
Повноваження дiючих Голови та членiв Правлiння Товариства вважати
припиненими з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами
акцiонерiв Товариства 03.08.2018 р.
З двадцятого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Обрати наступний персональний склад Правлiння Товариства: Голова
Правлiння -Куцiн Володимир Семенович; члени Правлiння: Лапiн Євген
Володимирович; Пономаренко Руслан Валерiйович; Борзенков Сергiй
Iванович; Ольшанський Володимир Iллiч; Камбаров Олег Аббасович;
Лавриненко Геннадiй Валерiйович; Бовкун Євген Iванович; Завгороднiй
Олександр Григорович. Повноваження новообраних членiв Правлiння
Товариства вважати дiйсними з моменту прийняття загальними зборами
акцiонерiв Товариства 03.08.2018 р. рiшення про їх обрання, зi строком
повноважень у вiдповiдностi до Статуту Товариства. Доручити Головi
Правлiння особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої
довiреностi, забезпечити (органiзувати) в установленому законодавством
порядку подачу документiв для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей
про юридичну особу (в тому числi вiдомостей про керiвника юридичної
особи), що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.
З двадцять першого питання порядку денного прийнято наступне рiшення:
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної
господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що може бути предметом даних господарських
правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: правочинiв з
придбання Товариством електроенергiї, - граничною сукупною вартiстю 7
410 000 000,00 грн. (сiм мiльярдiв чотириста десять мiльйонiв гривень 00
копiйок), або в еквiвалентах вказаної суми у iнших валютах, за
встановленим Нацiональним банком України офiцiйним курсом гривнi до
iноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).
Значнi правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються
у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх
вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля
пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати
проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо
вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, на
вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього
дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл
вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення загальних зборiв
акцiонерiв.
Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв,
Наглядовiй радi Товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на
вчинення Товариством значних правочинiв, на вчинення яких надано
попередню згоду, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути
предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк (у
випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту Товариства та даного

рiшення загальних зборiв акцiонерiв).
Пропозицiй вiд акцiонерiв про внесення змiн в порядок денний загальних
зборiв акцiонерiв товариства 03.08.2018 не надходило.
Пiдсумки голосування з питань порядку денного та протокол загальних
зборiв акцiонерiв № 1/2018 оприлюдненi згiдно чинного законодавства
України та Статуту Товариства на сайтi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" http://www.nzf.com.ua

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
Х
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
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

Ні
X
X

X
X
X
X
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

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
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
позачерговi загальнi
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
збори акцiонерiв були
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
скликанi Наглядовою
простих акцій товариства
радою товариства
Інше (зазначити)
д/в
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: З метою виконання вимог частини 2 статтi 32 Закону України "Про
акцiонернi товариства" 05.03.2018 Наглядовою радою АТ НЗФ було прийняте рiшення про
скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв та встановлено дату їх проведення - 24.04.2018,
однак подальшi рiшення щодо проведення даних загальних зборiв Наглядовою радою не були
затвердженi, в зв'язку з чим на 24.04.2018. загальнi збори скликанi не були. В подальшому,
31.05.2018. Наглядовою радою АТ НЗФ було прийняте рiшення про скликання загальних зборiв
акцiонерiв на 03.08.2018 р.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: В 2018 роцi випадкiв непроведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв
не було.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
2
8
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

комiтетiв не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/в

Ні
X
X
X

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/в
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Агаркова Тетяна Сергiївна

Опис:

Дорош Ганна Анатолiївна

Опис:
Гнiненко Олег
Станiславович

Опис:
Котляренко Олександр
Валерiйович

Опис:
Троян Михайло
Михайлович

Посада

Незалежний член
Так
Ні
X

голова наглядової ради представник акц.
DOLEMIA CONSULTING
LTD (ДОЛЕМIА
Наглядова рада АТ НЗФ є колегiальним органом що здiйснює
захист прав акцiонерiв товариства i в межах своєї компетенцiї,
визначеної статутом та законодавством, здiйснює управлiння
товариством, а також контролює i регулює дiяльнiсть
виконавчого органу товариства. Наглядова рада дiє у порядку,
визначеному законодавством України, статутом та положенням
"Про наглядову раду" товариства. Наглядова рада складається з 8
(восьми) членiв, якi обираються загальними зборами строком на
3 (три) роки.
член наглядової ради X
представник акц.
DOLEMIA CONSULTING
LTD (ДОЛЕМIА
КОНСАЛТIНГ ЛТД)
д/в
член наглядової ради X
представник акц.
ROUGELLA PROPERTIES
LTD (РУГЕЛЛА
ПРОПЕРТIС ЛТД)
д/в
член наглядової ради X
представник акц.
ROUGELLA PROPERTIES
LTD (РУГЕЛЛА
ПРОПЕРТIС ЛТД)
д/в
член наглядової ради X
представник акц.
SOFALON
INVESTMENTS LIMITED
(СОФАЛОН
IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД)член наглядової
ради - представник акц.
SOFALON
INVESTMENTS LIMITED
(СОФАЛОН
IНВЕСТМЕНТС

Опис:
Юрченко Iгор Петрович

Опис:
Єва Озолiна-Берзiна

Опис:
Рiнальдс Труксс

Опис:

ЛIМIТЕД)
д/в
член наглядової ради представник акц.
SOFALON
INVESTMENTS LIMITED
(СОФАЛОН
IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД)

X

д/в
член наглядової ради представник акц.
TREELON
INVESTMENTS LIMITED
(ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТIД)

X

д/в
член наглядової ради представник акц.
TREELON
INVESTMENTS LIMITED
(ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТIД)
д/в

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X

строк або не було обрано нового члена
Інше
д/в
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В 2018 роцi було проведено 11 засiдань Наглядової ради, на яких розглядались питання,
вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства статутом та законодавством України: про
скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження порядку
денного, повiдомлення, бюлетенiв для голосування загальних зборiв акцiонерiв, про залучення в
якостi суб'єкта оцiночної дiяльностi для визначення ринкової вартостi однiєї акцiї товариства та
визначення умов договору з ним, про затвердження умов договору про обов'язковий викуп
товариством належних акцiонеру акцiй, про обрання голови наглядової ради товариства, про
обрання аудитора товариства та визначення умов договору з ним, про укладання значного
правочину з купiвлi електроенергiї на пiдставi попередньої згоди на укладання правочину,
наданої загальними зборами акцiонерiв, iншi питання.
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/в
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова Правлiння - Куцiн
Володимир Семенович.
Члени Правлiння:
Лапiн Євген Володимирович;
Пономаренко Руслан Валерiйович;
Борзенков Сергiй Iванович;
Ольшанський Володимир Iллiч;
Камбаров Олег Аббасович;
Лавриненко Геннадiй Валерiйович;
Бовкун Євген Iванович;
Завгороднiй Олександр Григорович.

Функціональні обов'язки
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю
Товариства;
виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних
зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори
Товариства;
приймає рiшення про видачу векселiв, на суму, що не
перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою;
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення
Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та
iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
готує проекти Статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень
про фiлiї, представництва;
виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо
призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку,
визначення розмiрiв фондiв, якi створюються
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства
України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить
їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв

акцiонерiв;
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу
Наглядової ради Товариства;
приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв
(в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та
нерухомим майном Товариства, грошовими коштами,
отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не
перевищує лiмiт (розмiр суми), встановлений
Наглядовою радою;
приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв
(в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та
нерухомим майном Товариства, грошовими коштами,
отримання кредитiв, тощо), та обов'язково отримує
попередню згоду Наглядової ради на здiйснення
правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт
(розмiр суми), встановлений Наглядовою радою;
розробляє поточнi фiнансовi звiти;
органiзовує матерiально-технiчне забезпечення
господарської та iншої дiяльностi Товариства;
органiзовує збут продукцiї;
органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i
звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
затверджує, за погодженням з Наглядовою радою,
органiзацiйну структуру Товариства;
органiзовує облiк кадрiв;
органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,
представництв та структурних одиниць;
органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;
органiзовує соцiально-побутове обслуговування
працiвникiв Товариства;
органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу
канцелярiї;
взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також
з споживачами продукцiї Товариства;
контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй,
представництв i структурних одиниць Товариства;
здiйснює своєчасне розкриття (надання/опублiкування)
Товариством достовiрної iнформацiї про його
дiяльнiсть, у повнотi, порядку та строки встановленi
дiючим законодавством.
Опис

Примітки

Засiдання Правлiння проводяться у мiру необхiдностi.
Засiдання Правлiння скликаються його Головою за
особистою iнiцiативою, на вимогу не менше як 1/3
членiв Правлiння.

Протягом 2018 року засiдання правлiння проводилися щоденно. Основнi питання - погодження
укладання договорiв правлiнням, винесення на розгляд наглядової ради питань погодження
перевищення встановленого лiмiту, iншi питання.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 4 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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
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
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
так
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
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
ні
ні
ні
так

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?
Так
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/в

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?

Інформація про діяльність
акціонерного товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів,
які володіють 10 відсотками

Інформація
розповсюджуєтьс
я на загальних
зборах

Інформація
оприлюднює
ться в
загальнодост
упній
інформаційн
ій базі даних
Національно
ї комісії з
цінних
паперів та
фондового
ринку про
ринок
цінних
паперів або
через особу,
яка
провадить
діяльність з
оприлюднен
ня
регульованої
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку

Документи
надаються
для
ознайомлення
безпосереднь
ов
акціонерному
товаристві

Копії
документі
в
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщуєтьс
я на власній
інтернет-сто
рінці
акціонерного
товариства

ні

так

так

так

так

ні

так

так

ні

так

та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
д/в
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
д/в
(зазначити)

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

№ з/п

1
2
3
4
5
6

Повне найменування юридичної особи власника (власників) або прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності) фізичної особи
- власника (власників) значного пакета
акцій

МАНДЖАЛОМ ЛIМIТЕД
(MANJALOM LIMITED)
ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД
(DOLEMIA CONSULTING LTD)
РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛДТ
(ROUGELLA PROPERTIES LTD)
СОНЕРIО ХОЛДIНГЗ ЛТД
(SONERIO HOLDINGS LTD)
СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (SOFALON
INVESTMENTS LIMITED)
ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД
(TREELON INVESTMENTS
LIMITED)

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських
формувань (для юридичної
особи - резидента), код/номер
з торговельного, банківського
чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади
іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи
(для юридичної особи нерезидента)

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

172982

10,103

206221

18,2156

206411

15,8661

216544

15,69

177989

15,503

177950

15,1012

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Обмежень прав участi та
голосування акцiонерiв (учасникiв)
на загальних зборах емiтента немає..

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
НАГЛЯДОВА РАДА
Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом наглядової ради товариства може бути лише фiзична особа. До складу наглядової ради
обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси, та/або незалежнi директори.
Обрання членiв наглядової ради товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування. Пiд час обрання членiв наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного
кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому
належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається
iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи

акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн
незалежним директором. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не
може передавати власнi повноваження iншiй особi. Членами наглядової ради не можуть бути
одночасно члени виконавчого органу або ревiзiйної комiсiї товариства, а також особи, якi згiдно
законодавства України не можуть бути посадовими особами органiв управлiння товариства.
Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою
Товариства з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, присутнiх на
засiданнi або тих, якi приймають участь у заочному голосуваннi (опитуваннi).
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно iз законом,
може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена
Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту
отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником
якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити
iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного
(прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому
належить або їм сукупно належить).
ПРАВЛIННЯ
Обранi члени правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну
повноважень (протягом 5 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення п'ятирiчного термiну,
повноваження членiв правлiння дiйснi до обрання наглядовою радою складу правлiння або до
припинення повноважень у випадках, передбачених статутом. Повноваження голови або члена
правлiння можуть бути достроково припиненi наглядовою радою товариства незалежно вiд
причин такого припинення. Пiдставою для припинення повноважень голови та членiв правлiння
є рiшення наглядової ради. Членом правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну
цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї цього товариства.
Керiвники напрямкiв дiяльностi Товариства та структурних пiдроздiлiв Товариства не
обов'язково повиннi бути членами Правлiння.
Повноваження Голови або члена Правлiння можуть бути достроково припиненi Наглядовою
радою Товариства незалежно вiд причин такого припинення.
Пiдставою для припинення повноважень Голови та членiв Правлiння є рiшення Наглядової
ради.
Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є
членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї цього Товариства.
Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який обирається Наглядовою радою Товариства.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного
голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, у складi 4 (чотирьох)
осiб строком на п'ять рокiв. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю".
Обранi члени Ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних
зборах акцiонерiв до закiнчення термiну повноважень (протягом 5 рокiв з моменту обрання).
Пiсля закiнчення п'ятирiчного термiну повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до обрання
Загальними зборами акцiонерiв складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у
випадках, передбачених цим Статутом.
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.
Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйної комiсiї, який обирається членами Ревiзiйної

комiсiї з їх числа.
Член Ревiзiйної комiсiї Товариства може вийти зi складу Ревiзiйної комiсiї на пiдставi особистої
заяви.
В разi звiльнення компенсацiй або винагород посадовим особам не передбачено.
9) повноваження посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА РАДА
Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права:
а) 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;
б) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних
зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
в) викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
г) вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу
Товариства з правом дорадчого голосу;
е) забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за
рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та
аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
є) 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. Рiшення про зупинення виконання укладених угод приймаються з
урахуванням та на пiдставi вимог чинного законодавства України;
ж) здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України,
Статуту та Положення "Про Наглядову раду" Товариства.
Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та
розумно.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням
"Про Ревiзiйну комiсiю" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства.
або необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
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 капiталу 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.
ПРАВЛIННЯ
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та Наглядової ради.
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Правлiння здiйснює пiдготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборiв,
забезпечує та сприяє дiяльностi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються Законом України "Про
акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням
"Про Правлiння".
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї:
здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували
Загальнi збори Товариства;
приймає рiшення про видачу векселiв, на суму, що не перевищує лiмiт, встановлений
Наглядовою радою;
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної
комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
готує проекти Статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про фiлiї, представництва;
виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств;
дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi
створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми
виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з розпорядження
рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо),
якщо сума правочину не перевищує лiмiт (розмiр суми), встановлений Наглядовою радою;
приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з розпорядження
рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та
обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здiйснення правочинiв, якщо сума
правочину перевищує лiмiт (розмiр суми), встановлений Наглядовою радою;
розробляє поточнi фiнансовi звiти;
органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
органiзовує збут продукцiї;
органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових
операцiй;
органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
затверджує, за погодженням з Наглядовою радою, органiзацiйну структуру Товариства;
органiзовує облiк кадрiв;
органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;
органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;

взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць
Товариства;
здiйснює своєчасне розкриття (надання/опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про
його дiяльнiсть, у повнотi, порядку та строки встановленi дiючим законодавством.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
У Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк перевiрено iнформацiю, зазначену в пунктах
1-4 частини 3 статтi 401 Закону про цiннi папери.
У Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк наведено, що
Компанiя в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Компанiя не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства"
питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Компанiї
кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний
кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
Компанiя не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб. Компанiєю не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених
кодексiв. Крiм того, акцiї Компанiї на фондових бiржах не торгуються, Компанiя не є членом
будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi
кодекси не наводяться.
Компанiя у своїй роботi застосовує Принципи корпоративного управлiння вiдповiдно до
Рiшення НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р., якi розмiщенi за посиланням
https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravln
nya/
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Компанiєю в своїй дiяльностi,
визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного
управлiння не застосовується.
У роздiлi 3 звiту про корпоративне управлiння наведено iнформацiю про проведенi загальнi
збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
У роздiлi 4 звiту про корпоративне управлiння наведено персональний склад наглядової ради
емiтента, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.
Думка стосовно iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно вимог
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону про цiннi папери
У суттєвих аспектах, iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння, зазначеної згiдно пунктiв
5-9 частини 3 статтi 401 Закону про цiннi папери стосовно: опису основних характеристик
систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї; перелiку осiб, якi прямо або

опосередковано є власниками значного пакета акцiй Компанiї; iнформацiї про будь-якi
обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Компанiї; порядку
призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї; повноважень посадових осiб Компанiї не
протирiчить iнформацiї наданiй у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдає вимогам законодавства
України з цих питань.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
д/в

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
МАНДЖАЛОМ ЛIМIТЕД
(MANJALOM LIMITED)

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
172982

ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ ЛТД
(DOLEMIA CONSULTING
LTD)

206221

РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛДТ
(ROUGELLA PROPERTIES
LTD)

206411

СОНЕРIО ХОЛДIНГЗ ЛТД
(SONERIO HOLDINGS LTD)

216544

СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (SOFALON
INVESTMENTS LIMITED)
ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (TREELON
INVESTMENTS LIMITED)

177989
177950

Місцезнаходження
д/в, Кiпр д/в Лiмассол
Зiнас Кантер енд
Орiгенус, П.С., д/в
р-н, д/в, д/в
д/в, Кiпр д/в Лiмассол
СВЕПКО КОРТ 8,
буд.Пр./Оф. М2, Н,
д/в р-н, д/в, д/в
д/в, Кiпр д/в Лiмассол
Арх.Макарiу III,
б.155, ПРОТЕАС, д/в
р-н, д/в, д/в
д/в, Кiпр д/в Лiмассол
Гропiус, буд.13,
Наафi П.С. 3076, д/в
р-н, д/в, д/в
д/в, Кiпр д/в Лiмассол
Ерiчфейу, 10А, П.С.
3075, д/в р-н, д/в, д/в
д/в, Кiпр д/в Лiмассол
Гiаннi Пападопулу, 4,
Нiа Екалi, д/в р-н, д/в,
д/в

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

156 752 036

Прості іменні

Привілейовані
іменні

10,103

156 752 036

0

282 622 299

18,2156

282 622 299

0

246 168 033

15,8661

246 168 033

0

243 435 928

15,69

243 435 928

0

240 535 184

15,503

240 535 184

0

234 301 237

15,1012

234 301 237

0

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
д/в
Усього

Кількість за видами акцій

0
1 403 814 717

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
90,4789

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
0
0
1 403 814 717
0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас
акцій

Кількість
акцій (шт.)

Номінальна
вартість
(грн)

Акцiя проста
бездокументарна
iменна

1 551 537 980

0,27

Примітки:
д/в

Права та обов'язки

Акцiя Товариства посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо цього Товариства.
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова
сукупнiсть прав, включаючи права на:
участь в управлiннi Товариством;
отримання дивiдендiв;
отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна
Товариства;
отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством України та Статутом
Товариства.
Акцiонери зобов'язанi:
дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою
участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;
не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства;
нести iншi обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.
Всi вiдносини акцiонерiв мiж собою та Товариством щодо справ i дiяльностi Товариства
регулюються законодавством України. Акцiонери можуть укладати мiж собою договiр, за
яким на акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у
Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його недотримання.
Акцiонери зобов'язуються сумлiнно виконувати всi вимоги установчих та внутрiшнiх
документiв Товариства i рiшення його органiв управлiння.
Акцiонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати
придбаних ним акцiй Товариства.

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

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
20.12.1994

Опис
15.04.1997
Опис
22.12.1999

Опис
27.12.2007

Опис
13.06.2008

Опис
17.05.2011

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
515/1/94

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Мiнiстерство фiнансiв
України

4
д/в

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Документар
0,25
19 594 64
4 898 660
100
документарн
ні іменні
0
а іменна
Перший випуск акцiй у кiлькостi 19 594 640 штук пiсля створення Вiдкритого акцiонерного товариства "Нiкопольський завод феросплавiв"
згiдно з наказом Мiнiстерства промисловостi України вiд 01-03-1994 № 43.
319/1/97
Державна комiсiя з
д/в
Акція проста Документар
0,25
283 943 3
70 985 835
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
40
фондового ринку
а іменна
Додатковий випуск акцiй в кiлькостi 283 943 340 штук у зв`язку зi збiльшенням статутного капiталу на суму iндексацiї основних фондiв.
221/04/1/99
Днiпропетровське
д/в
Акція проста Документар
0,25
303 537 9
75 884 495
100
територiальне
документарн
ні іменні
80
управлiння Державної
а іменна
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового
ринку
Свiдоцтво видано на простi iменнi акцiї в кiлькостi 303 537 980 штук на суму 75 884 495 грн.
551/1/07
Державна комiсiя з
UA0400061000 Акція проста Документар
0,25
1 551 537
387 884 495
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
980
фондового ринку
а іменна
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 22-11-2007 прийнято рiшення про здiйснення закритого розмiщення акцiй товариства додаткової
емiсiї в кiлькостi 1 248 000 000 штук номiнальної вартостi 0,25 грн. Мета додаткової емiсiї - залучення iнвестицiй для поповнення обiгових
коштiв, для подальшого технiчного та соцiального розвитку, а також для збiльшення статутного капiталу.
231/1/08
Державна комiсiя з
UA400040257
Акція проста Документар
0,27
1 551 537 418 915 254,
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
980
6
фондового ринку
а іменна
Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 29-04-2008 прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу товариства на 31 030
759,60 грн за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй на 0,02 грн.
252/1/11
Державна комiсiя з
UA4000166011 Акція проста Бездокумент
0,27
1 551 537 418 915 254,
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
980
6
фондового ринку
рна іменна

Опис

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ НЗФ вiд 05-04-2011 прийнято рiшення про дематериалiзацiю випуску акцiй товариства. Даних щодо
ринкiв, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами, немає. Товариство не пiдтримує лiстинг своїх цiнних паперiв на жоднiй фондовiй
бiржi.

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№
з/п

1
1

Опис

2

Опис

3

Опис

Кількість
Дата
Номер
акцій, що
реєстрації
свідоцтва про
викуплено/
випуску
реєстрацію
Частка від
набуто
Номінальна акцій, що
Найменування органу, що зареєстрував
випуску акцій,
статутного
іншим
вартість
викуплено/
випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим
що викуплено/
капіталу (у
чином
(грн)
набуто
чином /продано/ анульовано
набуто іншим
відсотках)
/продано/
іншим чином
чином /продано/
анульовано
/продано/
анульовано
(шт.)
анульовано
2
3
4
5
6
7
8
9
24.09.2018
викуп
11 700
3 159
17.05.2011
252/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,000754
фондового ринку
За результатами проведення Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 03.08.2018 та розгляду питання порядку денного п.10 "Прийняття
рiшення про змiну найменування та типу товариства" до товариства звернувся акцiонер Приватне акцiонерне товариство "ОКСАНА
ПЛЮС" з вимогою про обов'язковий викуп акцiй в кiлькостi 11700 шт. Цiннi папери були зарахованi на рахунок у цiнних паперах АТ НЗФ
24.09.2018. Ринкова вартiсть викупу 1 акцiї - 6,15 грн. Висновок щодо ринкової вартостi 1 акцiї складений суб`єктом оцiнювальної
дiяльностi Баранником I.В. (сертифiкат № 1111/17 вiд 22-11-2017). Рiшення стосовно викуплених акцiй наглядовою радою товариства не
приймалось.
24.09.2018
викуп
50 020
13 505,4
17.05.2011
252/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,003
фондового ринку
За результатами проведення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2018 та розгляду питання порядку денного п.10 "Прийняття рiшенняпро
змiну найменування та типу товариства" до товариства звернувся акцiонер Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсть "КIНТО IНВЕСТ" з
вимогою про обов'язковий викуп акцiй в кiлькостi 50020 шт. Цiннi папери були зарахованi на рахунок у цiнних паперах АТ НЗФ
24.09.2018. Ринкова вартiсть викупу 1 акцiї - 6,15 грн. Висновок щодо ринкової вартостi 1 акцiї складений суб`єктом оцiнювальної
дiяльностi Баранником I.В.(сертифiкат № 1111/17 вiд 22-11-2017). Рiшення стосовно викуплених акцiй наглядовою радою товариства не
приймалось.
24.09.2018
викуп
994 317
268 465,59
17.05.2011
252/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,064
фондового ринку
За результатами проведення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2018 та розгляду питання порядку денного п.10 "Прийняття рiшення про
змiну найменування та типу товариства" до товариства звернувся акцiонер Публiчне акцiонерне товариство "Закритий
недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Синергiя-4" з вимогою про обов'язковий викуп акцiй в кiлькостi 994317 шт.
Цiннi папери були зарахованi на рахунок у цiнних паперах АТ НЗФ 24.09.2018. Ринкова вартiсть викупу 1 акцiї - 6,15 грн. Висновок щодо
ринкової вартостi 1 акцiї складений суб`єктом оцiнювальної дiяльностi Баранником I.В. (сертифiкат № 1111/17 вiд 22-11-2017). Рiшення
стосовно викуплених акцiй наглядовою радою товариства не приймалось.

Дата
Вид дії
зарахування
викуп/
/ списання
набуття
акцій на
іншим
рахунок / з
чином/
рахунку
продаж/
емітента анулювання

4

Опис

5

Опис

6

Опис

24.09.2018

викуп

2 469 600

666 792

17.05.2011

252/1/11

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,159
фондового ринку
За результатами проведення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2018 та розгляду питання порядку денного п.10 "Прийняття рiшення про
змiну найменування та типу товариства" до товариства звернувся акцiонер Публiчне акцiонерне товариство "Закритий
недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Синергiя Клаб" з вимогою про обов'язковий викуп акцiй в кiлькостi 2469600 шт.
Цiннi папери були зарахованi на рахунок у цiнних паперах АТ НЗФ 24.09.2018. Ринкова вартiсть викупу 1 акцiї - 6,15 грн. Висновок щодо
ринкової вартостi 1 акцiї складений суб`єктом оцiнювальної дiяльностi Баранником I.В. (сертифiкат № 1111/17 вiд 22-11-2017). Рiшення
стосовно викуплених акцiй наглядовою радою товариства не приймалось.
27.09.2018
викуп
113 032
30 518,64
17.05.2011
252/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,007
фондового ринку
За результатами проведення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2018 та розгляду питання порядку денного п.10 "Прийняття рiшення про
змiну найменування та типу товариства" до товариства звернувся акцiонер Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" як компанiя з
управлiння активами Вiдкритого диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "КIНТО-Класичний" з вимогою про обов'язковий
викуп акцiй в кiлькостi 113032 шт. Цiннi папери були зарахованi на рахунок у цiнних паперах АТ НЗФ 27.09.2018. Ринкова вартiсть
викупу 1 акцiї - 6,15 грн. Висновок щодо ринкової вартостi 1 акцiї складений суб`єктом оцiнювальної дiяльностi Баранником I.В.
(сертифiкат № 1111/17 вiд 22-11-2017). Рiшення стосовно викуплених акцiй наглядовою радою товариства не приймалось.
27.09.2018
викуп
23 250
6 277,5
17.05.2011
252/1/11
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
0,0015
фондового ринку
За результатами проведення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.08.2018 та розгляду питання порядку денного п.10 "Прийняття рiшення про
змiну найменування та типу товариства" до товариства звернувся акцiонер Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" як компанiя з
управлiння активами Iнтервального диверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду "Достаток" з вимогою про обов'язковий викуп
акцiй в кiлькостi 23250 шт. Цiннi папери були зарахованi на рахунок у цiнних паперах АТ НЗФ 27.09.2018. Ринкова вартiсть викупу 1 акцiї
- 6,15 грн. Висновок щодо ринкової вартостi 1 акцiї складений суб`єктом оцiнювальної дiяльностi Баранником I.В. (сертифiкат № 1111/17
вiд 22-11-2017). Рiшення стосовно викуплених акцiй наглядовою радою товариства не приймалось.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
17.05.2011

2
252/1/11

3
UA4000166011

4
1 551 537 980

5
418 915 254,6

6
1 542 781 248

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
456

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Iнформацiя щодо загальної кiлькостi голосуючих акцiй та кiлькостi голосуючих акцiй, право голосу за якими обмежено, взята з реестру власникiв станом на 31.12.2018.

XIII. Інформація про господарську та фінансову 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
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду

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

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду

7 240 472
6 203 941
814 159
114 716
0
107 656

6 857 677
6 007 708
653 921
98 120
0
97 928

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

7 240 472
6 203 941
814 159
114 716
0
107 656

6 857 677
6 007 708
653 921
98 120
0
97 928

202 435

191 025

0

0

202 435

191 025

192 910
2 586
1 133
0
0
5 806
7 442 907

183 855
2 291
648
0
0
4 231
7 048 702

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

192 910
2 586
1 133
0
0
5 806
7 442 907

183 855
2 291
648
0
0
4 231
7 048 702

В 2018 роцi обмежень у використаннi майна не було. Орендованих
основних засобiв немає. Всi основнi засоби використовуються за своїм
призначенням. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31-12-2018 склала 23 979
207 тис.грн. Сума нарахованого зносу 16 930 505 тис.грн. Ступiнь зносу
склала 70,6 %. Середнiй термiн експлуатацiї основних фондiв: - будiвлi
i споруди 5-55 рокiв; - виробниче устаткування - 5-40 рокiв; - iншi
основнi засоби - 10-20 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
3 607 089
3 348 374
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
418 915
418 915
Скоригований статутний капітал
418 915
418 915
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв за звiтний та попереднiй перiод розраховувалась згiдно з
Опис
"Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств", схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiд 17-11-2004 № 485. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка
визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми
зобов`язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу України,
оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв не є меншою вiд статутного капiталу
товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

985 895

X

X

X

0

X

X

Види зобов’язань

Дата
виникнення

X

X

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

X

X

X
11 803 380
X
X
X
12 789 275
X
X
Податковi зобов`язання в сумi 985 895 тис.грн мiстять в собi
розрахунки з бюджетом - 13 157 тис.грн., вiдстроченi
податковi зобов`язання в сумi 624 414 тис.грн., пенсiйнi
зобов`язання - 348 324 тис.грн.
Iншi зобов`язання в сумi 11 803 380 тис.грн. мiстять в собi
поточну заборгованiсть за товари, послуги 2 312 719 тис.грн.,
за одержаними авансами - 1 715 673 тис.грн., iншi
довгостроковi зобов`язання - 221 251 тис.грн., розрахунки зi
страхування - 8 703 тис.грн., iншi поточнi зобов`язання - 7 516
612 тис.грн., розрахунки з оплати працi - 28 422 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№
з/п

Основні види продукції

1
1
2

2
Феросилiкомарганець
Феромарганець

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошовій
формі
(тис.грн)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

3
735638
53278

4
18581277
1365777

5
92
7

Обсяг реалізованої продукції
у відсотках до
у натуральній
у грошовій
всієї
формі (фізична
формі (тис.грн)
реалізованої
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
727498
18257411
92
52999
1366067
7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Матерiальнi затрати
Iншi операцiйнi витрати

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
71,83
20,23

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування 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
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДЕПОЗИТАРНИЙ
ЦЕНТР
ПРИДНIПРОВ`Я"
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
31037030
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
д/в р-н, Днiпро, Челюскiна, 8
АЕ 294699
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
27.01.2015
056-7859581
056-7859581
депозитарна дiяльнiсть
Договiр
№
20-04-2011/01-Д
вiд
20.04.2011.
За
умовами
договору
ТОВ
"ДЕПОЗИТАРНИЙ
ЦЕНТР
ПРИДНIПРОВ`Я" здiйснював послуги
зi зберiгання цiнних паперiв на рахунку
у цiнних паперах власника, зберiгання
та облiк цiнних паперiв депонентiв, що
зберiгаються у депозитарної установи,
здiйснює iншi депозитарнi послуги.
ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
30370711
04107, Україна, д/в р-н, Київ, Тропiнiна,
7-г
д/в
д/в
044-5910404
044-4825207
депозитарiй
Договiр №

Е-9136/П/1305632

вiд

10.10.2013.
За умовами договору ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ
УКРАЇНИ" здiйснює надання послуг
щодо вiдкриття та ведення рахунку в
цiнних
паперах,
обслуговування
операцiй Товариства щодо розмiщення
цiнних
паперiв
бездокументарної
форми iснування та обслуговування
операцiй щодо випущених цiнних
паперiв. ПАТ НДУ включено до
державного
реєстру
фiнансових
установ, якi надають фiнансовi послуги
на ринку цiнних паперiв. Центральний
депозитарiй забезпечує формування та
функцiонування системи депозитарного
облiку цiнних паперiв. Надання
Центральним депозитарiєм послуг,
пов'язаних
iз
провадженням
депозитарної дiяльностi, проведенням
ним операцiй у системi депозитарного
облiку, здiйснення контролю за
депозитарними
установами
здiйснюються згiдно з Правилами
Центрального депозитарiю (Рiшення
НКЦПФР вiд 01.10.13 № 2092)
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАГ-АУДИТ"
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
31217385
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
д/в р-н, Днiпро, .Андрiя Фабра, 17/8
Свiдоцтво 4014
Аудиторська палата України
21.06.2007
056-3701390
0562-341597
аудиторська дiяльнiсть
За умовами договору в 2018 роцi ТОВ
"МАГ-АУДИТ" здiйснював послуги з
виконання аудиту фiнансової звiтностi.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "КРЕДО"
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
13622789

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

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

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

69068, Україна, Запорізька обл., д/в р-н,
Запорiжжя, Моторобудiвникiв, 34
АГ 569307
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
20.01.2011
061-2899063
061-2899066
страхова дiяльнiсть
За
умовами
договору
ТДВ
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО"
надавала послуги зi страхування
цивiльно-правової
вiдповiдальностi
власникiв
наземних
транспортних
засобiв, небезпечних вантажiв.
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "IНГОССТРАХ"
33248430
49100, Україна, Дніпропетровська обл.,
д/в р-н, Днiпро, Узвiз Кодацький, 2
АВ 584787
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
02.08.2011
0800-500801
0800-500801
страхова дiяльнiсть
ПрАТ
"СТРАХОВА
КОМПАНIЯ
"IНГОССТРАХ" надавав послуги зi
страхування
цивiльно-правової
вiдповiдальностi
перед
третiми
особами,
небезпечних
вантажiв,
нещасних випадкiв на транспортi,
страхування членiв ДПД.
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ПЗУ УКРАЇНА"
20782312
04053, Україна, д/в р-н, Київ, Сiчових
Стрiльцiв, 40
АВ № 500114
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
15.12.2009
044-2386238
044-5810455

Вид діяльності
Опис

страхова дiяльнiсть
За
умовами
договору
ПрАТ
"СТРАХОВА
КОМПАНIЯ
"ПЗУ
Україна"
надавав
послуги
з
добровiльного страхування вантажiв та
багажу.

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

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "МАКРОС"
Товариство
з
додатковою
відповідальністю
40372186
03035, Україна, д/в р-н, Київ,
Солом'янська, 1
б/н

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
05.07.2016
068-6084673
д/в
страхова дiяльнiсть
За
умовами
договору
ТДВ
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Макрос"
надавав послуги з добровiльного
страхування вiд вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ.
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
20602681
04080, Україна,
Кирилiвська, 40
АЕ 641971

д/в

р-н,

Київ,

Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
15.06.2015
044-4636421
044-4637440
страхова дiяльнiсть
За
умовами
договору
ПрАТ
"УКРАЇНСЬКА
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
здiйснював
послуги
страхування
медичних робiтникiв вiд iнфiкування
ВIЛ, страхування дiтей на вiдпочинку
(нещаснi випадки, за програмою
"Медасiст"). Для АТ НЗФ надавала
послуги Запорiзька фiлiя (69095,

Запорiжжя, Гоголя, 149, корп.1, оф.2).
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

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

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ"
Товариство
з
додатковою
відповідальністю
39439294
04050, Україна, д/в р-н, Київ,
Глибочицька, б.17 лiт.А, корпус 2,
офiс308
АЕ 641790; АЕ 641795
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
044-3550768
д/в
страхова дiяльнiсть
За
умовами
договору
ТДВ
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Власний
захист"
надавав
послуги
з
добровiльного страхування майна,
страхування вiд вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ.
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА
КОМПАНIЯ "ТЕЗIС"
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
33248467
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
д/в р-н, Днiпро, Челюскiна, 8
д/в
д/в
056-7907237
056-7907237
дiяльнiсть у сферi права
За умовами договору № 1402348 вiд
03-03-2014
ТОВ
"ЮРИДИЧНА
КОМПАНIЯ "ТЕЗIС" здiйснювала
послуги
з
надання
юридичних
консультативних послуг
ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИЄМЕЦЬ
ВАСИЛЮХА
ТЕТЯНА
ОЛЕКСАНДРIВНА
Підприємець - фізична особа
д/в
50096, Україна, Дніпропетровська обл.,

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

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

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

д/в р-н, Кривий Рiг, Ватутiна, 58, оф.2
д/в
д/в
056-4040551
056-4040551
дiяльнiсть у сферi права
За умовами договору фiзична особа пiдприємець
Василюха
Тетяна
Олександрiвна здiйснювала послуги з
надання юридичних консультативних
послуг
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НIБАС"
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
32502266
49600, Україна, Дніпропетровська обл.,
д/в
р-н,
Днiпро,
Сiчеславська
Набережна, буд.29-А, пiд'їзд 2
д/в
д/в
056-7443386
056-7443386
дiяльнiсть у сферi права
За умовами договору № 1705894 вiд
01.11.2017 ТОВ "НIБАС" здiйснювала
консультацiйнi послуги з питань
захисту економiчної конкуренцiї.
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛIГА ЗАКОН
ПРАЙМ"
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
39902572
04112, Україна, д/в р-н, Київ, Київ
Парково-Сирецька, 23
д/в
д/в
044-5380102
044-5380102
консультацiйнi послуги в сферi права
ТОВ "ЛIГА ЗАКОН ПРАЙМ" надавав

послуги на пiдставi договору №
ORD-234519-P8C4C3/1807826
вiд
17.12.2018.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

ФIЗИЧНА ОСОБА - ПIДПРИЄМЕЦЬ
БАРАННИК IГОР ВАСИЛЬОВИЧ
Підприємець - фізична особа
д/в
49073, Україна, Дніпропетровська обл.,
д/в р-н, Днiпро, Василевська, 132
Сертифiкат №1111/17
Фонд державного майна України
22.11.2017
050-5148887
д/в
оцiночна дiяльнiсть
За умовами договору № 1803232 вiд
18.06.2018 фiзична особа - пiдприємець
Баранник Iгор Васильович здiйснював
незалежну оцiнку ринкової вартостi 1-ї
одиницi
простої
iменної
акцiї
товариства.
ДЕРЖАВНА
УСТАНОВА
"АГЕНСТВО
З
РОЗВИТКУ
IНФРАСТРУКТУРИ
ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ"
Державна
організація
(установа,
заклад)
21676262
01030, Україна, д/в р-н, Київ,
Б.Хмельницького, буд. 26-Б
Свiдоцтво DR/00001/А
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
044-498381516
д/в
Iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку
ДУ "АРIФРУ" здiйснює iнформацiйнi
послуги на фондовому ринку для
провадження дiяльностi з подання
звiтностi та/або адмiнiстративних даних
до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
03.08.2018

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
загальнi збори
акцiонерiв

4
7 410 000

5
16 271 509

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
45,5

Предмет
правочину

7
придбання
електроенергiї

Дата
розміщення
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
06.08.2018

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
http://www.nzf.com.u
a/Default.aspx?id=7
=management

Опис:
3 серпня 2018 року загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" прийнято рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв з придбання товариством електроенергiї граничною сукупною вартiстю правочинiв 7 410 000 000 грн 00 коп. (Сiм мiльярдiв
чотириста десять мiльйонiв грн 00 коп). Вартiсть активiв за даними останьої рiчної звiтностi - 16 271 509 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв
до вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi - 45,5 %. Загальна кiлькiсть акцiй - 1 551 537 980 штук (голосiв). Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1 546 444 177
штук (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 542 129 440 штук (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували "ЗА"
- 1 538 467 521 штук (голосiв), або 99,76254 % вiд загальної кiлькостi акцiй (голосiв). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що голосували "ПРОТИ" - 0 штук (голосiв), або 0,00% вiд

загальної кiлькостi акцiй (голосiв).

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
28.12.2018

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Наглядова
рада
товариства

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

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
7 410 000

5
16 271 509

6
45,5

Предмет
правочину

7
придбання
електроенергiї

Дата
вчинення
правочину

8
28.12.2018

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
НКЦПФР або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
9
28.12.2018

Адреса сторінки
власного веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо надання
згоди на вчинення
значних
правочинів

10
http://www.nzf.com.u
a/Default.aspx?id=7
=management

Опис:
28 грудня 2018 року засiданням наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" прийнято рiшення про надання згоди на
вчинення з Державним пiдприємством "ЕНЕРГОРИНОК" (код ЄДР 21515381) значних правочинiв з придбання товариством електроенергiї сукупною вартiстю 7 410 000
000 грн 00 коп. (Сiм мiльярдiв чотириста десять мiльйонiв грн 00 коп). Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ" вiд 3 серпня 2018 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з придбання товариством електроенергiї
граничною сукупною вартiстю правочинiв 7 410 000 000 грн 00 коп. (Сiм мiльярдiв чотириста десять мiльйонiв грн 00 коп). Вартiсть активiв за даними останьої рiчної
звiтностi - 16 271 509 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi - 45,5 %. Загальна кiлькiсть
членiв наглядової ради АТ НЗФ - 8. Голосували "за" - 8. Кворум для прийняття рiшення був. В статутi АТ НЗФ не визначено додаткових критерiїв для вiднесення правочину
до значного правочину.

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ"
Дніпропетровська область, м.Нiкополь

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

00186520

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 5912
Адреса, телефон: 53200 Нiкополь, Електрометалургiв, 310, 0566-654236
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

1211600000
230
24.10.

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

2 107
8 455
( 6 348 )
271 995
7 442 907
24 075 154
( 16 632 247 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1 391
8 695
( 7 304 )
548 566
7 048 702
23 979 207
( 16 930 505 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

1 650
0
0
0
0

1 753
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

7 718 659

7 600 412

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
1 848 426
216 133
254 682
500
0
0
0

0
1 867 503
206 752
388 392
527
0
0
0

1125

4 630 801

4 887 091

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

1 127 256
301 450
0
0
0
38 373
0
0
28
57 922
0
0

801 501
470 795
21 050
0
0
24 416
0
0
32
93 493
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
77 279
8 552 850

0
0
0
0
273 532
9 014 034

1200

0

0

1300

16 271 509

16 614 446

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

418 915
0
555 922
572
0
0
36 377
2 337 395
(0)
( 807 )
0

418 915
0
374 266
0
0
0
62 837
2 774 398
(0)
( 23 327 )
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: д/в

1495

3 348 374

3 607 089

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

620 870
296 932
0
221 251
0
0
0
0
0

624 414
348 324
0
221 251
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
1 139 053

0
0
0
0
0
0
0
1 193 989

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
3 419 953
122 507
111 991
7 597
23 885
234 951
0
0
0
505 708
717
0
7 468 764
11 784 082

0
2 312 719
13 157
0
8 703
28 422
1 715 673
0
0
0
217 296
786
0
7 516 612
11 813 368

1700

0

0

1800
1900

0
16 271 509

0
16 614 446

Керівник

В.С. Куцiн

Головний бухгалтер

Р.В. Пономаренко

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ"

Дата

КОДИ
29.12.2018

за ЄДРПОУ

00186520

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

19 604 330

18 879 352

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 18 398 999 )
(0)

( 13 302 511 )
(0)

2090

1 205 331

5 576 841

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 747 283

0
0
0
2 438 944

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 233 314 )
( 481 375 )
( 1 697 082 )

( 192 928 )
( 342 750 )
( 3 943 365 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

540 843

3 536 742

2195
2200

(0)
103

(0)
237

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
29 014
0
( 89 038 )
(0)
( 38 348 )
0

0
789
0
( 248 475 )
(0)
( 16 998 )
0

2290

442 574

3 272 295

2295
2300

(0)
151 687

(0)
606 763

2305

0

0

2350

290 887

2 665 532

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

40 143
40 143

4 619
4 619

(0)

(0)

40 143
250 744

4 619
2 660 913

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
17 828 040
Витрати на оплату праці
2505
925 520
Відрахування на соціальні заходи
2510
192 578
Амортизація
2515
521 718
Інші операційні витрати
2520
1 175 799
Разом
2550
20 643 655
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
1 549 550 118
1 549 550 118

За аналогічний
період
попереднього
року
4
13 854 303
747 316
151 859
602 109
2 257 938
17 613 525
За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 551 206 064
1 551 206 064

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: д/в

2610

0,187720

1,718360

2615

0,187720

1,718360

2650

0,00

0,00

Керівник

В. С. Куцiн

Головний бухгалтер

Р.В. Пономаренко

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВIВ"

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

00186520

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття
1
I. 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 від отримання субсидій, дотацій
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
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

17 984 785
1 747 200
1 747 200
848
0
4 962 038
20 944

16 561 051
1 314 806
1 314 806
285
0
2 161 920
79 601

3025

13 249

11 047

3035
3040
3045
3050
3055
3095

95 962
607
0
0
0
340 889

11 092
2 285
0
0
0
682 593

3100
3105
3110
3115
3116

( 13 260 128 )
( 679 910 )
( 189 550 )
( 465 286 )
( 250 121 )

( 9 935 266 )
( 512 883 )
( 142 651 )
( 604 037 )
( 439 657 )

3117

(0)

(0)

3118

( 215 165 )

( 164 380 )

3135
3140
3145

( 9 987 888 )
( 49 766 )
( 8 495 )

( 8 612 622 )
( 75 908 )
( 6 933 )

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 196 108 )
329 391

(0)
( 760 873 )
173 507

фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: д/в

3200
3205

0
264

0
1 587

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 260 547 )
(0)
(0)

(0)
( 136 327 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-260 283

(0)
-134 740

3300
3305

0
300 755

0
481 577

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

( 22 521 )
( 300 324 )
(0)
( 214 )
( 1 633 )

( 807 )
( 481 577 )
(0)
( 569 )
( 1 477 )

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-23 937
45 171
57 950
9 596
93 525

(0)
-2 853
35 914
2 362
19 674
57 950

Керівник

В.С. Куцiн

Головний бухгалтер

Р.В. Пономаренко

КОДИ
Дата
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ
ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"

Підприємство

00186520

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
418 915
0

4
555 922
0

5
572
0

6
36 377
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
2 337 395
0

4010
4090
4095

0
0
418 915

0
0
555 922

0
0
572

0
0
36 377

4100

0

0

0

4110

0

40 143

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
807
0

10
3 348 374
0

0
0
2 337 395

0
0
0

0
0
807

0
0
3 348 374

0

290 887

0

0

290 887

0

0

0

0

0

40 143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

40 143
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

40 143
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: д/в

4210

0

0

0

26 460

26 460

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

22 520

22 520

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

141 513
0

572
0

0
0

172 576
0

0
0

0
0

30 491
0

4295
4300

0
418 915

181 656
374 266

572
0

26 460
62 837

437 003
2 774 398

0
0

22 520
23 327

258 715
3 607 089

Керівник

В. С. Куцiн

Головний бухгалтер

Р. В. Пономаренко

Примітки
до фінансової звітності АТ НЗФ за 2018 рік
Зміст.
1. Загальні відомості.
2. Умови ведення діяльності Підприємством в Україні.
3. Основа представлення інформації.
4. Основні положення облікової політики.
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1. Загальні відомості.
АКЦІОНЕРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»
(скорочено – АТ НЗФ), далі за текстом – «Підприємство», створене згідно з Указом Президента
України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 року № 210, наказу Міністерства
економіки України від 27.08.1993 р. № 54 «Про затвердження переліку підприємств, що
підлягають корпоратизації», на підставі Положення про порядок корпоратизації підприємств,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05 липня 1993 р. № 508 згідно з
наказом засновника – Міністерства промисловості України від 01.03.1994 року № 43 шляхом
перетворення Нікопольського державного заводу феросплавів. Згідно наказу Фонду державного
майна України від 07.10.1999 р. № 1895 завершена приватизація ВАТ «Нікопольський завод
феросплавів».
Підприємство зареєстроване виконавчим комітетом Нікопольської міської Ради
Дніпропетровської області від 05 березня 1994 року.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
видана 17.08.2018, що дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі здійснено 05.03.1994
р. за № 1 230 120 0000 000312. Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) 00186520.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р. було змінено назву на
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»
(скорочено – ПАТ НЗФ).
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 03.08.2018 р. було змінено назву на
АКЦІОНЕРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (скорочено –
АТ НЗФ).
АТ НЗФ знаходиться за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд.310,
місцезнаходження за КОАТУУ 1211600000, організаційно-правова форма за КОПФГ акціонерне товариство, код № 230, форма власності за КФВ - приватна, код №10.
Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (2018 рік) 5 912 чоловік (за
попередній період – 5 995 чоловік).
Станом на звітну дату підприємство не має філій та представництв. Підприємство має
відокремлені структурні підрозділи перелік яких наведено в таблиці нижче:
Таблиця № 1.1.

№
1
1
2

Назва підрозділу, дані про
реєстрацію

Статус
підрозділу

Місцезнаходженн
я

2
Дитячий оздоровчій табір
ім. Усова (з правом
відкриття рахунків)
Санаторій-профілакторій АТ
НЗФ (з правом відкриття
рахунків)

3
Відокремлений
структурний
підрозділ
Відокремлений
структурний
підрозділ

4

Форма
сплати
податків
5

м. Скадовськ, вул.
Цукури, 6

консолідован
а

м. Нікополь, вул.
Січова, 53

консолідован
а

Основні види діяльності.
Звичайними видами діяльності підприємства в звітному періоді були:
Таблиця № 1.2
Основні види діяльності
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Види діяльності за КВЕД
07.29 Видобування та збагачення руд
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей (флюси)
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів (електродна маса)
38.32 Відновлення відсортованих відходів
46.90 Інші види оптової торгівлі
14.31 Виробництво трикотажних панчішно-шкарпеткових виробів
14.14 Виробництво спіднього одягу
58.13 Видання газет
24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними
продуктами
86.10 діяльність санаторно-курортних закладів
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
55.20 Надання інших місць для тимчасового проживання
56.29 Діяльність їдальнь
93.29 Інші види рекреаційної діяльності
86.90 Інша діяльність в сфері охорони здоров‘я
93.19 Інша діяльність в сфері спорту

2. Умови ведення діяльності Підприємством в Україні.
Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалася в Україні останнім часом,
тривала і у 2018 році. Протягом останніх років Україна знаходилась у стані політичних та
економічних потрясінь. Продовжується збройний конфлікт у деяких районах Луганської та
Донецької областей. Ці події призвели до зростання рівня інфляції, девальвації національної
валюти щодо основних іноземних валют, неліквідності та різких коливань фінансових ринків.
Майбутній економічний розвиток України залежить від зовнішніх факторів і дій внутрішнього
характеру, які вживаються урядом для підтримки росту та внесення змін до податкової,
юридичної і нормативної бази.
Керівництво підприємства вважає, що ним вживаються усі необхідні заходи для підтримки
стабільності і розвитку бізнесу в сучасних умовах, які склалися у бізнесі та економіці.
Але за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності Підприємства
може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Підприємства,
характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови
здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу. Ці розкриття
вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність
Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
2. Основа представлення інформації.
Ця фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ), з урахуванням усіх прийнятих та діючих у звітному періоді МСФЗ та
інтерпретацій Комітету по МСФЗ, і повністю їм відповідає.
Підприємство застосовувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мали
відношення до його операцій та є обов’язковими для застосування при складанні звітності.
Фінансова звітність Підприємства є фінансовою звітністю загального призначення, яка є
сформованою з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Підприємства, для задоволення інформаційних потреб широкого
кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. При формуванні фінансової
звітності Підприємство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних
актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в
Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ. Фінансова звітність підготовлена відповідно до
принципів обліку за історичною вартістю, за винятком основних засобів і фінансових
інвестицій, які обліковуються за вартістю переоцінки або справедливою вартістю.
Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Підприємство буде
продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає
реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. Таке припущення
формувалось виходячи з професійного судження керівництва, що враховувало фінансовий стан
Підприємства, існуючі наміри, заплановану в бюджеті прибутковість діяльності у майбутньому
та доступ до фінансових ресурсів, а також вплив поточної фінансової та економічної ситуації на
майбутню діяльність Підприємства. Але також слід враховувати, що Підприємство веде свою
діяльність в нестабільному середовищі, яке існує на даний час в Україні, і не існує чіткого
уявлення про заходи, щодо подолання існуючої кризи. Тому виникає невизначеність, яка може
вплинути на подальший фінансовий стан Підприємства, на його спроможність відшкодування
вартості активів, сплати своїх боргових зобов’язань в міру настання терміну їх погашення.
Дана фінансова звітність не виключає коригувань, які можуть бути в разі такої невизначеності.
Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі, та зможуть бути оцінені.

Випуск фінансової звітності Підприємство здійснює з метою оприлюднення на основі Закону
України» Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№996-XIV.
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Гривня є національною валютою України.
Всі значення закруглені до найближчої тисячі, якщо не вказане інше.
Облікова політика Підприємства забезпечує відповідність фінансової інформації наступним
якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.
Фінансова звітність підприємства була підготовлена виходячи із принципу оцінки за
фактичними витратами, за виключенням певних фінансових інструментів, які зазначені у
Примітці 4. Нижче наведені основні положення облікової політики, які були використані при
підготовці фінансової звітності. Ці положення облікової політики послідовно застосовувалися
до всіх періодів, які представлені у фінансовій звітності, за винятком спеціально застережених
випадків.
4. Основні положення облікової політики.
4.1. Перерахунок іноземної валюти.
Статті, які відображаються у фінансовій звітності Підприємством, вимірюються за допомогою
валюти первинного економічного середовища, в якому працює Підприємство, функціональною
валютою якою є українська гривня.
Операції в іноземній валюті відображаються за курсом Національного банку України (НБУ), що
діє на дату здійснення операції. Курсові різниці, що виникають в результаті розрахунків за
операціями в іноземній валюті включені до прибутку або збитку на основі обмінного курсу, що
діяв на дату здійснення операції.
Монетарні активи та зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні за офіційним
курсом НБУ на дату балансу. Прибутки або збитки від переоцінки відмінності обмінних курсів
активів та зобов'язань віднесені у звітності до інших доходів/витрат або до фінансових
доходів/фінансових витрат.
Основні курси валют, що використовувалися для перерахунку сум іноземної валюти, були
такими:
Таблиця № 4.1.
Курси валют
Грн.
Назва валюти
на 31 грудня 2016
на 31 грудня 2017
на 31 грудня 2018
1 долар США
27,190858
28,067223
27,688264
1 євро
28,422604
33,495424
31,714138
Валютні обмеження в Україні включають обов’язкове отримання грошових коштів в погашення
дебіторської заборгованості в іноземній валюті протягом 180 днів від операції
продажу та обов’язкову конвертацію 50% надходжень в іноземній валюті у гривню. Іноземну
валюту можна вільно конвертувати за курсом, наближеним до курсу обміну, встановленого
Національним банком України. Гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України.
4.2. Звітність за сегментами.
Порядок визначення звітних сегментів визначається виходячи з форматів внутрішніх звітів, що
надаються керівництву Товариства. Сегменти чиї доходи, фінансові результати і активи
перевищують 10% від загальних показників всіх сегментів показуються в звітності окремо.
Підприємство працює в одному сегменті: виробництво феросплавів.

4.3. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи відображаються в обліку за первісною вартістю за вирахуванням сум
накопиченої амортизації і резерву під знецінення. Нематеріальні активи в основному включають
патенти, ліцензії і програмне забезпечення. Придбані (створені) нематеріальні активи
зараховуються на баланс підприємства за вартістю придбання (створення) активу.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного
використання, який встановлюється засіданням виробничої комісії, при визнанні цього об’єкта
активом (при зарахуванні на баланс). Строк корисного використання встановлюється окремо для
кожного об’єкта нематеріального активу. Амортизація нараховується рівномірно протягом
наступних термінів корисного використовування:
- патенти і ліцензії 2-10 років;
- програмне забезпечення 2-10 років.
4.4. Основні засоби.
Облік об’єктів основних засобів здійснюється за справедливою вартістю, отриманою в
результаті проведених переоцінок. Переоцінка основних засобів проводиться з достатньою
регулярністю, щоб не допустити суттєвої різниці між балансовою вартістю та вартістю, яка була
б визначена з використанням справедливої вартості на кінець звітного періоду.
До основних засобів відносяться об’єкти матеріальних активів, вартісна оцінка яких дорівнює
або більше 6 000 грн. та очікуваний термін корисного використання - більше року. До
малоцінних необоротних матеріальних активів належать активи, вартісна оцінка яких дорівнює
сумі, що не перевищує вартісної оцінки для основних засобів та очікуваний термін корисного
використання - більше року. До цієї групи також відносяться й бібліотечні фонди.
Подальше придбання основних засобів враховується за первісною вартістю. Первинна вартість
включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, створених
власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці і відповідну
частину виробничих витрат. Основні засоби, що виявлені під час інвентаризації оцінюються
цеховою комісією за справедливою вартістю на дату оприбуткування, отримані безоплатно від
сторонніх осіб оцінюються за справедливою вартістю аналогічних товарів, що існують на ринку,
на дату оприбуткування таких товарів.
До балансової вартості основних засобів належать витрати на поліпшення та капітальний
ремонт основного засобу, якщо задовольняються критерії визнання активом.
У випадках удосконалення або заміни окремих частин основного засобу в балансовій вартості
об’єкта визнається собівартість замінюваної частини такого об’єкта, коли витрати понесені,
якщо задовольняються критерії визнання. Балансова вартість тих частин, що замінюються,
списується з балансу.
Витрати на ремонти, технічне обслуговування, виконання регулярних технічних оглядів для
виявлення несправностей, незалежно від того, чи замінюються частини об’єкта, визнаються
витратами періоду, в якому вони понесені.
Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли
подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток та
збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів та балансовою
вартістю цих активів і визнаються у складі прибутку або збитку.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом з тим, щоб зменшити їх
вартість до ліквідаційної вартості протягом строку їх корисного використання:
Таблиця № 4.2.

Термін експлуатації основних засобів
№
1
2
3
4
5

Показник
Будинки і споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Інші основні засоби

Термін експлуатації, років
30-50
20-30
10-20
10-20
10-20

Амортизація об’єкта інших необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів
нараховується в першому місяці використання такого об’єкта у розмірі 100 % від його вартості.
Ліквідаційна вартість активу – це розрахункова сума, яку Підприємство отримало б у даний час
від вибуття активу, за вирахуванням оціночних витрат на реалізацію, якби актив вже був у тому
віці і в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли Підприємство має
намір використовувати актив до кінця його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого
активу дорівнює нулю. Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації активу переглядаються та,
за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.
4.5. Незавершені капітальні інвестиції.
Незавершені капітальні інвестиції, це вартість придбаних основних засобів не введених в
експлуатацію, незавершених об’єктів будівництва та передоплати за основні засоби.
Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. У разі
наявності та відповідності критеріям визнання Підприємство може капіталізувати витрати за
позиковими коштами, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або
виробництва кваліфікаційного активу, у складі вартості цього активу.
4.6. Довгострокові фінансові інвестиції.
Фінансові інвестиції в суб’єкти господарювання з часткою у статутному капіталі менше 20 %
необхідно оцінювати за балансовою вартістю. Балансова вартість – сума, за якою актив
визнають у фінансовій звітності після вирахування накопичених збитків від зменшення його
корисності.
На дату складання фінансової звітності підприємство оцінює зменшення корисності фінансових
інвестицій, виходячи з інформації про фінансовий стан та результати діяльності об’єкта
інвестицій за відповідний період або вартості його цінних паперів на ринку.
4.7. Запаси.
Запаси поділяються на такі групи:
- сировина;
- матеріали;
- паливо;
- запасні частини;
- товари;
- малоцінні та швидкозношувані предмети;
- незавершене виробництво;

- напівфабрикати;
- готова продукція.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.
Запаси визнавати активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в
майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути
достовірно визначена.
У бухгалтерському обліку запаси відображаються за первісною вартістю придбання або
собівартістю виготовлення.
У фінансовій звітності запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю
або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації розраховується на кожну дату
складання фінансової звітності. Сума уцінки до чистої вартості реалізації у фінансовій звітності
відноситься до інших операційних витрат.
При відпуску сировини та технологічного палива у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх
оцінювання здійснювати за методом середньозваженої собівартості. Оцінювання вибуття запасів
здійснюється для визначення вартості одиниці запасів, що відпускаються на виробництво
продукції (робіт і послуг), за кожним місцем зберігання запасів. При відпуску матеріалів,
палива, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини ЦВТ у
виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінювання здійснювати за методом FІFО
(собівартість перших за часом надходжень запасів) за кожним місцем зберігання ТМЦ. Запаси у
вигляді незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової продукції при відпуску у
виробництво або реалізації оцінюються за методом середньозваженої собівартості.
Готова продукція, залишки незавершеного виробництва і напівфабрикати оцінюються за
фактичною виробничою собівартістю. Попутна продукції оцінюється за оцінною вартістю.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію,
виключається зі складу активів із подальшою організацією оперативного кількісного обліку
таких предметів за місцями експлуатації та матеріально відповідальними особами протягом
строку їх фактичного використання.
Запаси, що отримані без компенсації вартості у вигляді надлишків, виявлених під час
інвентаризації:
- по сировині, матеріалам, запчастинам, малоцінним та швидкозношуваним предметам
оцінюються за справедливою вартістю;
- по готової продукції оцінюються за середньою ціною реалізації поточного періоду;
- по напівфабрикатам, незавершеного виробництва оцінюються за середньообліковою вартістю.
Отримані від демонтажу основних засобів запаси оцінюються за вартістю можливої реалізації
металобрухту на поточну дату (що затверджується планово-економічним відділом
підприємства).
Отримані безоплатно від сторонніх осіб запаси оцінюються за справедливою вартістю
аналогічних товарів, що існують на ринку, на дату оприбуткування таких товарів.
Нестачі:
- запасів у разі наявності винних осіб оцінюються за справедливою вартістю, а у разі відсутності
– за обліковою вартістю;
- готової продукції оцінюються за середньою ціною реалізації поточного періоду;
- напівфабрикатів, незавершеного виробництва оцінюються за обліковою вартістю.
Суму транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), яку можливо достовірно визначити, слід
відносити на збільшення первісної вартості одиниці придбаних запасів.
Суму ТЗВ, яку неможливо віднести до

конкретного виду придбаних запасів - узагальнюється на окремому субрахунку
«Транспортно-заготівельні витрати» та розподіляється за методом середнього відсотка.
4.8. Фінансові інструменти
Починаючи з 1 січня 2018 року Підприємство застосовує МСФЗ 9 „Фінансові інструменти”. На
відповідну дату Підприємство змінило облікову політику щодо класифікації і оцінки фінансових
інструментів.
Класифікація та оцінка фінансових активів.
Підприємство проводить класифікацію фінансових активів виходячи з:
- моделі бізнесу для управління фінансовими активами; та
- установленими договором характеристиками грошових потоків за фінансовим активом.
Підприємство класифікує фінансові активи за трьома категоріями оцінки як такі, що:
- оцінюються надалі за амортизованою собівартістю;
- оцінюються надалі за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі іншого
сукупного доходу;
- оцінюються надалі за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку чи
збитку.
Керівництво Підприємства визначає категорію фінансових активів при їх первинному визнанні.
Фінансові активи Підприємства складаються з грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та
іншої дебіторської заборгованості та наданих позик, які оцінюються надалі за амортизованою
собівартістю.
Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві такі
умови:
- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових
активів для одержання договірних грошових потоків;
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Фінансовий актив оцінюють за справедливою вартістю, окрім випадків, коли його оцінюють за
амортизованою собівартістю. Рішення про відображення подальших змін справедливої вартості
фінансових активів в іншому сукупному доході Підприємством не приймалось.
Дебіторська заборгованість та надані позики виникають тоді, коли Підприємство реалізує
продукцію або надає грошові кошти безпосередньо дебітору, окрім позик і дебіторської
заборгованості, які створюються з наміром продажу зразу ж або протягом короткого проміжку
часу. Вони включаються в категорію оборотних активів, окрім тих з них, термін погашення яких
перевищує 12 місяців після звітної дати (такі фінансові активи включаються в категорію
необоротних активів).
Раніше дані інструменти також задовольняли критеріям оцінки як такі, що оцінюються надалі за
амортизованою собівартістю.
З метою розрахунку очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються
надалі за амортизованою собівартістю, Підприємство застосовує модель очікуваних кредитних
збитків на основі «трьохетапного» підходу, заснованого на зміні кредитної якості фінансових
активів з моменту первісного визнання.
Підприємство оцінює очікувані кредитні збитки, використовуючи очікувані кредитні збитки
протягом строку використання по грошовим коштам та їх еквівалентам, торговій і іншій
дебіторській заборгованості та короткостроковим фінансовим вкладенням в зв'язку з тим, що
термін використання активів менш 12 місяців.

Класифікація та оцінка фінансових зобов'язань.
Підприємство класифікує усі фінансові зобов'язання як такі, що оцінюються надалі за
амортизованою собівартістю, за винятком:
- фінансових зобов'язань, які оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої
відображаються у складі прибутку чи збитку. Такі зобов’язання, у тому числі похідні
фінансові інструменти, надалі оцінюються за справедливою вартістю;
- фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового
активу критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої
участі. Відповідне зобов'язання оцінюється в такий спосіб, що чиста балансова вартість
переданого активу та відповідного зобов'язання:
- є амортизованою собівартістю прав та обов'язків, збережених Підприємством, якщо переданий
актив оцінюється за амортизованою собівартістю; або
- дорівнює справедливій вартості прав та обов'язків, збережених Підприємством, за умови
окремої оцінки, якщо переданий актив оцінюється за справедливою вартістю.
- договорів фінансової гарантії. Після первісного визнання договори фінансової гарантії
оцінюються за найбільшою величиною з таких двох величин:
- сумою резерву під збитки;
- первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу, визнаного
згідно з принципами МСФЗ 15.
- умовної компенсації, визнаної набувачем при об'єднанні бізнесу, до якого застосовується
МСФЗ 3.
Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою вартістю з визнанням змін у
прибутку або збитку.
- зобов'язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової. Такі
зобов’язання (за винятком фінансових зобов'язань, які оцінюються за справедливою
вартістю) Підприємство надалі оцінює за більшою з таких сум:
- сумою резерву під збитки;
- первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу, визнаного
згідно з принципами МСФЗ 15
Фінансові зобов'язання Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість,
банківські овердрафти, кредити і позики, які оцінюються надалі за амортизованою собівартістю.
Раніше дані інструменти також задовольняли критеріям оцінки як такі, що оцінюються надалі за
амортизованою собівартістю.
Первісне визнання фінансових інструментів.
Фінансові активи і зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс/мінус
витрати на проведення операції. Справедливу вартість при первинному визнанні підтверджує
ціна операції. Прибуток або збиток при первинному визнанні враховується тільки при
виникненні різниці між справедливою вартістю і ціною операції, яку можуть підтвердити
поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при вживанні яких

використовуються наявні доступні ринкові дані. Похідні фінансові інструменти спочатку
враховуються за справедливою вартістю.
При первісному визнанні Підприємство оцінює торгову дебіторську заборгованість, яка не має
суттєвого фінансового компоненту (визначеного відповідно до МСФЗ 15 “Дохід від договорів з
клієнтами”) за її ціною операції (як визначено в МСФЗ 15).
Припинення визнання фінансових активів.
Підприємство припиняє визнання фінансових активів, коли:
- спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу;
- Підприємство передало всі основні ризики і вигоди володіння фінансовим активом.
Припинення визнання фінансових зобов’язань.
Підприємство виключає фінансове зобов'язання зі свого звіту про фінансовий стан тоді й лише
тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли зобов'язання, передбачене договором, виконано
або анульовано, або коли сплив термін його виконання.
У Підприємства відсутні фінансові активи і фінансові зобов’язання стосовно яких змінилася
класифікація у результаті переходу на МСФЗ 9, необхідність проведення коригувань не виникла,
тому перехід не вплинув на суму нерозподіленого прибутку.
Застосування МСФЗ 9 не вплинуло на фінансову звітність Підприємства.
4.9.Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська
заборгованість (фінансові активи).
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання
підприємством майбутніх економічних вигід та її можливо достовірно визначити. До
дебіторської заборгованості належать:
- заборгованість покупців та замовників за реалізовані їм товари, виконані роботи та послуги;
- передплата за платежами до бюджету та позабюджетних фондів;
- заборгованість підзвітних осіб за видані їм підзвітні суми;
- авансові платежі за товари, роботи, послуги;
- векселі, одержані в рахунок погашення заборгованості за продукцію та інших видів
заборгованості.
У фінансовій звітності дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги визнавати за
чистою вартістю, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву
сумнівних боргів.
Величина сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості,
виходячи з платоспроможності кожного дебітора та проведення аналізу платежів за товари,
роботи, послуги. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у
звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат.
Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним

зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого
резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів за рахунок
інших операційних витрат.
Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до
складу інших операційних доходів.
Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої не створювався резерв сумнівних боргів, у разі
визнання її безнадійною списується за рахунок інших операційних витрат.
Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом
дванадцяти місяців із дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної
дебіторської заборгованості. Довгострокова дебіторська заборгованість відображається у
звітності за дисконтованою вартістю. Ставка дисконтування встановлюється на рівні
середньозваженої відсоткової ставки за кредитами на звітну дату.
4.10. Нефінансові активи.
До дебіторської заборгованості відносяться й суми виданих авансів та відкритих акредитивів, які
не є фінансовими активами. Видані аванси виникають тоді, коли Підприємство надає грошові
кошти безпосередньо постачальнику товарів, робіт, послуг, окрім кредитів і дебіторської
заборгованості, які створюються з наміром продажу відразу ж або протягом короткого проміжку
часу. Вони включаються в категорію оборотних активів, крім тих з них, термін погашення яких
перевищує 12 місяців після звітної дати. Ці активи включаються в категорію необоротних
активів.
Нефінансові активи у вигляді виданих авансів обліковуються за первісною вартістю. Балансова
вартість нефінансових активів, виданих з метою придбання активів, переноситься на балансову
вартість активів коли Підприємство отримує контроль над цими активами і існує ймовірність
отримання економічних вигід від їх використання. Якщо є свідоцтво того, що активи, товари або
послуги, до яких відносяться нефінансові аванси видані, не будуть отримані, балансова вартість
нефінансових авансів виданих зменшується, а відповідний збиток від зменшення корисності цих
активів визнається у складі витрат.
В фінансовій звітності активи у вигляді виданих авансів відображаються разом з сумами
податку на додану вартість. Суми податку на додану вартість за цими активами відображаються
також у складі інших поточних зобов’язань підприємства до дати отримання та оприбуткування
товарів, результатів робіт та послуг.
4.11. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти - це грошові кошти в касі та депозити до запитання. Еквівалентами грошових
коштів є короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми
грошових коштів і яким властивий незначний ризик зміни вартості, а термін погашення не
перевищує трьох місяців із дати придбання. Під терміном «депозити до запитання» слід
розуміти суми, що можуть бути вилучені у будь-який момент без попереднього повідомлення, у
тому числі на рахунках банків.
Суми, використання яких обмежене, виключені зі складу грошових коштів та їх еквівалентів.
4.12. Акредитиви.

Акредитиви являють собою грошові кошти на банківських рахунках, заблоковані банком для
забезпечення виконання Підприємством своїх зобов’язань по конкретних договорах закупівлі.
Використання цих коштів обмежено.
Безвідкличні акредитиви, відкриті на користь бенефіціара (продавця), визнаються такими, що не
відповідають визначенню грошових коштів та їх еквівалентів і відображаються у фінансовій
звітності як аванси видані.
Операції за безвідкличними акредитивами, щодо яких існує обмеження з обміну чи
використання з погашенням протягом дванадцяти місяців після звітного періоду
відображаються в фінансовій звітності як поточні активи. Операції за безвідкличними
акредитивами з погашенням понад дванадцять місяців після звітного періоду класифікуються як
інші необоротні активи.
4.13. Позикові кошти.
Позикові кошти, визнані у фінансових звітах, включають банківські кредити, небанківські
позикові кошти.
Позикові кошти обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат, понесених на
проведення операції. Позикові кошти класифікуються як поточні зобов’язання за винятком
випадків, коли
Підприємство має безумовне право відстрочити погашення зобов’язання, щонайменше, на 12
місяців після звітної дати. Нарахування відсотків за користування банківськими кредитами
здійснюється щомісячно.
У випадку, якщо зобов’язання з повернення позикових коштів підлягає погашенню долями
(траншами), кожний такий транш відображається в бухгалтерському обліку в якості
самостійного зобов’язання, що характеризується окремим строком погашення. Вимоги про
переведення довгострокової заборгованості в короткострокову застосовуються до кожного
траншу окремо.
Довгострокові зобов’язання у вигляді небанківських позикових коштів на які не нараховуються
відсотки за їх користуванням відображаються в звітності за дисконтованою вартістю. Ставка
дисконтування встановлюється на рівні середньозваженої відсоткової ставки за кредитами на
дату складання фінансової звітності. По довгострокових зобов’язаннях у вигляді небанківських
позикових коштів на які не нараховуються відсотки при відсутності дати повернення боргу
позикодавцю дисконтування таких зобов’язань на дату балансу не здійснюється.
4.13. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська
заборгованість (фінансові зобов’язання).
Кредиторська заборгованість (фінансові зобов’язання) за основною діяльністю та інша
кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконує свої зобов’язання за
договором, проте розрахунок Підприємством ще не здійснено.
Фінансове зобов’язання визнається за результатом попередніх операцій, якщо його оцінка може
бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому
внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає

погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.
Інша кредиторська заборгованість включає в себе суми розрахунків по податковому кредиту чи
зобов’язанням з податку на додану вартість.
Поточні зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення. Довгострокові
зобов’язання відображаються в звітності за дисконтованою вартістю. Ставка дисконтування
встановлюється на рівні середньозваженої відсоткової ставки за кредитами на дату складання
фінансової звітності.
4.14. Нефінансові зобов’язання.
Нефінансові зобов’язання обліковуються за первісно отриманими сумами.
До кредиторської заборгованості відносяться й суми авансів отриманих від покупців товарів,
робіт, послуг, які не є фінансовими зобов’язаннями.
Зобов’язання за отриманими авансами виникають тоді, коли Підприємство отримує грошові
кошти від покупців товарів, робіт, послуг. Вони включаються до категорії поточних зобов’язань,
крім тих з них, термін поставок товарів, виконання робіт та надання послуг за якими перевищує
12 місяців після звітної дати. Ці зобов’язання включаються до категорії довгострокових
зобов’язань.
В фінансовій звітності зобов’язання за отриманими авансами відображаються разом з сумами
податку на додану вартість. Суми податку на додану вартість за цими зобов’язаннями
відображаються також в складі активів підприємства до дати визнання доходів з поставок
товарів, виконання робіт та надання послуг.
4.15. Резерви за зобов'язаннями і забезпечення.
Резерви за зобов'язаннями і забезпечення створюються, коли існує вірогідність того, що подія у
минулому, привела до виникнення справжнього зобов'язання або збитку, а сума резерву може
бути надійно оцінена. Керівництво застосовує підхід при оцінці вірогідності того, що буде
понесений збиток. Визначення суми збитку вимагає думки керівництва при виборі відповідної
моделі розрахунку і специфічних допущень, пов'язаних з конкретними випадками.
Підприємством створюються наступні резерви за зобов'язаннями і забезпечення:
- Забезпечення виплат відпусток;
- Додаткове пенсійне забезпечення;
- Забезпечення інших витрат і платежів (судові рішення).
Резерви за зобов'язаннями і забезпечення оцінюються за приведеною вартістю витрат, які, як
очікується, будуть потрібно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до
оподаткування), що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі і ризики, властиві
зобов'язанню. Збільшення резерву з часом признається як процентні витрати.
Зобов’язання підприємства на сплату робітникам за відпрацьовані, але невикористані відпускні
дні, у тому числі додаткові дні, передбачені колективним договором, відображається на кінець
звітного періоду у формі резервів на виплати, пов’язані з наданням відпусток. За днями
відпусток, наданими робітникам у борг, резерв не нараховується. Забезпечення на виплату
відпусток працівникам
визнається як короткострокове зобов’язання та як таке, що
належить до виплати протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду.

Для рівномірного формування фонду оплати праці протягом фінансового року, в тому числі
відпусток, створюється на дату складання балансу забезпечення на виплату відпусток. Залишки
забезпечення на виплату відпусток працівникам коригуються на кінець кожного звітного року.
4.16. Винагороди працівникам. План із встановленими виплатами.
Підприємство бере участь у державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який
передбачає достроковий вихід на пенсію робітників, що працюють на робочих місцях зі
шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами. Підприємство також надає на певних
умовах одноразові виплати при виході на пенсію. Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з
пенсійним планом з встановленими виплатами, є поточною вартістю певного зобов'язання на
звітну дату мінус коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток і вартість минулих
послуг. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорічно з використанням
методу прогнозованої умовної одиниці. Поточна сума зобов'язання по пенсійному плану зі
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
відтоку грошових коштів із застосуванням ринкової ставки прибутковості.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується із залученням сертифікованих
актуаріїв.
4.17. Умовні активи та умовні зобов’язання.
Умовний актив не визнається у фінансовій звітності. Інформація про нього розкривається у
примітках до фінансової звітності, коли ймовірно отримання економічних вигід від його
використання.
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує
ймовірність відтоку економічних ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов’язаннями і їх
суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Інформація про умовні зобов’язання
розкривається у фінансовій звітності, крім випадків, коли відтік ресурсів є малоймовірним.
4.18. Визнання доходів.
Починаючи з 1 січня 2018 року Підприємство застосовує МСФЗ 15 „Дохід від договорів з
клієнтами”. На відповідну дату Підприємство змінило облікову політику щодо визнання доходів
від реалізації.
Підприємство використовує стандартну п’яти-крокову модель передбачену МСФЗ 15.
Підприємство визнає доходи тоді, коли (або як тільки) задоволене зобов’язання щодо
виконання, тобто коли контроль над товарами або послугами, який супроводжує зобов’язання
щодо виконання, був переданий клієнту.
Застосування МСФЗ 15 не мало істотного впливу на фінансовий стан та/або фінансові
показники діяльності Підприємства.
Підприємство визнає доходи від реалізації в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з
достатнім ступенем точності, існує ймовірність отримання Підприємством майбутніх
економічних вигід та дотримані конкретні критерії по кожному напрямку діяльності
Підприємства. Оцінки Підприємства ґрунтуються на результатах минулих періодів з
урахуванням категорій покупців, видів операцій та специфіки кожної угоди.
Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди або коштів, які повинні
бути отримані за продані товари та надані послуги в ході звичайної діяльності Підприємства.
Виручка від реалізації відображається без ПДВ та знижок. Дохід та реалізацію не визнається,

коли суттєві ризики та винагорода, пов’язані з власністю на товар, не передаються, а право
власності на такий товар перейшло до покупця.
Для визнання доходу та визначення його суми виділяється окремо дохід від:
- реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних із метою продажу (крім інвестицій у
цінні папери);
- надання послуг, виконання робіт;
- використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом
якого є отримання відсотків, дивідендів, роялті.
Дохід, пов’язаний із наданням послуг, визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з
надання послуг на дату складання фінансової звітності, якщо може бути достовірно оцінений
результат цієї операції. Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:
- визначенням обсягу виконаної роботи;
- визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг,
які мають бути надані;
- визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку із наданням послуг, у
загальній очікуваній вартості таких витрат.
Якщо надання послуг полягає у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений
період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім
випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).
Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений, він відображається в
бухгалтерському обліку в розмірі певних витрат, що підлягають відшкодуванню.
Дохід від надання послуг не визнається у тому випадку, коли він не може бути достовірно
оцінений і не існує ймовірності відшкодування зазнаних витрат, а ці витрати визнаються
витратами звітного періоду. Якщо в подальшому сума доходу буде достовірна оцінена, то дохід
визнається за такою оцінкою.
Вартість ТМЦ, отриманих без компенсації, включається до доходу в періоді постановки даних
ТМЦ на баланс підприємства.
Підприємство визнає доходи тоді, коли (або як тільки) задоволене зобов’язання щодо
виконання, тобто коли контроль над товарами або послугами, який супроводжує зобов’язання
щодо виконання, був переданий клієнту.
Підприємство використовує базиси поставки, зазначені у договорі або згідно з умовами
Інкотермс. Дохід від продажу продукції та товарів розраховується за договірними цінами,
вказаними в специфікаціях до договорів поставки.
Підприємство використовує стандартні правила ІНКОТЕРМС 2010, такі як CPT, DAP, DAF,
FCA і FOB, які визначають момент переходу ризиків і вигод. Датою реалізації продукції (робіт,
послуг) по Україні вважається дата відвантаження (передачі) такої продукції (робіт, послуг) або
дата підпису документів про виконання робіт, надання послуг. При базисі поставки FОВ датою
відвантаження вважати дату
коносаменту. Датою реалізації продукції (робіт, послуг) на експорт вважається дата складання
вантажної митної декларації або дату коносаменту при морських перевезеннях, якщо він

оформлений раніше вантажної митної декларації, дату підпису документів під час виконання
робіт, надання послуг.
До фінансових доходів включаються умовні процентні доходи за фінансовими активами, що
обліковуються за амортизованою вартістю, і прибуток від похідних фінансових інструментів.
Дохід від операційної оренди визнавати в складі доходу протягом строку оренди.
4.19. Визнання витрат.
Витрати враховуються за методом нарахування.
На підприємстві ведеться передільний метод формування собівартості готової продукції.
Кожний структурний підрозділ акумулює всі свої фактичні витрати з їх подальшим розподілом
на інші підрозділи через базу розподілу. Базою розподілу є:
- для енергетичних цехів, транспортних цехів – натуральні показники;
- для ремонтних цехів – нормо-година;
- для обслуговуючих цехів - відсоток питомої ваги в загальному обсязі витрат.
Собівартість послуг допоміжного виробництва визначати, виходячи з фактичних сум понесених
витрат (прямих та загальновиробничих).
Послуги допоміжних цехів, надані іншим допоміжним цехам – розраховуються за плановою
вартістю нормо-години (за відсотком питомої ваги в загальному обсязі витрат). Послуги
допоміжних цехів, надані основним цехам – за фактичною вартістю нормо-години.
Собівартість готової продукції визначається за фактичними витратами на виробництво з
урахуванням змін залишків незавершеного виробництва на початок і кінець періоду.
Собівартість реалізованої готової продукції визначається як середньозважене значення залишків
готової продукції і виробничої собівартості готової продукції.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) належать:
- прямі матеріальні витрати;
- амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів;
- прямі витрати на оплату праці;
- загальновиробничі витрати;
- вартість отриманих робіт, послуг;
- інші прямі витрати.
Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об’єкт витрат із використанням
обраної бази розподілу, виходячи з фактичної потужності звітного періоду, та включаються до
складу собівартості продукції (робіт, послуг).
Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об’єкт витрат з урахуванням
обраної бази розподілу і нормальної потужності та включаються до складу інших операційних
витрат.
Загальнозаводські витрати розподіляються таким чином:

- 96 % - відносяться на загальновиробничі витрати цеху виробництва феросплавів;
- 4 % - відносяться на загальновиробничі витрати плавильного цеху №9.
Розподіл постійних загальновиробничих витрат на кожний об’єкт витрат при нормальній
потужності здійснюється відповідно до коефіцієнта розподілу, затвердженого
планово-економічним відділом.
Якщо собівартість виконаних робіт (послуг) неможливо достовірно визначити, собівартість
таких робіт (послуг) оцінюється на рівні вартості реалізації.
Заробітна плата з нарахуваннями у разі вимушеного простою відноситься до витрат періоду інші операційні витрати.
Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не входять до складу собівартості реалізованої
продукції (товарів, послуг, робіт), розподіляються на адміністративні витрати, витрати на збут
та інші операційні витрати.
Податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені чинним законодавством, належать до
інших витрат операційної діяльності підприємства.
Витрати на виплату заробітної плати ремонтного персоналу, списані на ремонт і поліпшення
основних засобів, розподіляються за інвентарними номерами пропорційно витратам запасів, що
списані на об’єкти основних засобів, що ремонтуються.
4.20. Фінансові доходи та витрати.
Фінансові доходи включають доходи від розміщення вільних коштів на депозитних рахунках у
банківських установах.
Процентні витрати включають процентні витрати за позиковими коштами та збитки від курсової
різниці за позиковими коштами. До процентних витрат включаються процентні витрати за
позиковими коштами, збитки від похідних фінансових інструментів, збитки від виникнення
фінансових інструментів та збитки від курсової різниці за позиковими коштами і процентні
витрати за пенсійними зобов’язаннями. Усі відсоткові та інші витрати за позиковими коштами
належать до витрат із використанням середньозваженої відсоткової ставки за кредитами на дату
складання фінансової звітності.
4.21. Податок на додану вартість.
ПДВ розраховується за трьома ставками:
- 20% при продажі на внутрішньому ринку та імпорті товарів, робіт чи послуг;
- 0% при експорті товарів та наданні супутніх послуг;
- 7% на медичні вироби та лікарські засоби.
Зобов’язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованої за звітний
період. Воно виникає в день відвантаження товарів клієнтові або в день отримання оплати від
клієнта, в залежності від того, яка з подій відбувається раніше. Кредит з ПДВ – це сума, яку
платник податку має право зарахувати в зменшення свого зобов’язання з ПДВ за звітний період.
Право на кредит з ПДВ виникає в момент отримання податкової накладної, яка виписується у
день оплати постачальнику або в день отримання товарів, в залежності від того, що відбувається

раніше. ПДВ з продажу та закупівель визнається в балансі згорнуто і показується, як актив або
зобов’язання в сумі, відображеній у деклараціях з ПДВ. В інших випадках ПДВ відображається
розгорнуто. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений
резерв, збиток від знецінення враховується відповідно до валової суми заборгованості,
включаючи ПДВ.
Аванси видані контрагентам і аванси отримані від контрагентів наведені в даній фінансовій
звітності з врахуванням ПДВ, оскільки передбачається, що розрахунок з ПДВ буде проведений
за рахунок поставки відповідних товарів чи послуг.

4.22. Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних відрахувань та відстроченого податку.
Податок на прибуток врахований у фінансовій звітності відповідно до чинного законодавства,
яке діє на звітну дату.
Витрати з податку на прибуток визнаються у складі прибутку або збитку, крім випадків, коли
вони визнаються в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу, оскільки вони
відносяться до операцій, врахованих у поточному або інших періодах в інших сукупних доходах
або безпосередньо у складі капіталу.
Поточний податок – це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити до бюджету або
відшкодувати щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточних або попередніх періодів.
Інші податки, крім податку на прибуток, наведені у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно
перенесених з минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між
податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової
звітності. Відстрочений податок оцінюється за податковими ставками, які діють або плануються
до введення в дію на звітну дату і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли
буде сторнована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток.
Відстрочені податкові активи за тимчасовими різницями і перенесені податкові збитки
враховуються тільки в тій мірі, в якій існує впевненість у тому, що в наявності буде
оподатковуваний прибуток, відносно якого можна буде реалізувати від’ємні суми.
4.23. Прибуток на акцію.
Сума прибутку на одну акцію розраховується шляхом ділення прибутку або збитку за рік на
середньозважену кількість акцій в обігу протягом звітного року.
4.24. Дивіденди.
Нараховані дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються з капіталу в тому періоді, в
якому вони були оголошені і затверджені.
4.25. Питання, пов'язані з охороною навколишнього середовища.
Система заходів щодо дотримання природоохоронного законодавства в Україні знаходиться на
етапі становлення, і позиція державних органів щодо його виконання постійно переглядається.
У міру виникнення зобов'язань вони визнаються у фінансовій звітності в тому періоді, в якому

вони виникли. Потенційні зобов'язання, які можуть виникнути внаслідок зміни існуючих норм і
законодавства, а також судових процесів, не піддаються оцінці, але можуть зробити істотний
вплив. При існуючому порядку забезпечення дотримання вимог чинного законодавства
керівництво вважає, що істотні зобов'язання наслідок забруднення довкілля відсутні.
4.26. Істотні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики.
Підприємство здійснює оцінки і припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань,
наведених в звітності, на протязі наступного фінансового року. Оцінки і судження постійно
аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва і інших чинниках, включаючи очікування
майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається обґрунтованим. Окрім згаданих
оцінок, керівництво також використовує певні думки при вживанні принципів облікової
політики. Думки, що найбільше впливають на суми, визнані у фінансовій звітності і оцінки, які
можуть привести до значних коригувань балансової вартості активів і зобов'язань протягом
наступного фінансового року, включають:
Податкове законодавство. Податкове, валютне і митне законодавство зазнає частих змін. Має
місце наявність суперечних положень. Керівництво впевнено в тому, що його розуміння
податкового законодавства та його тлумачення є доречним і обґрунтованим, але не можливо
впевнено гарантувати, що податкові органи будуть дотримуватись такої ж думки.
Знецінення ПДВ до відшкодування. Підприємством враховується сума податку на додану
вартість (ПДВ) до відшкодування з Державного бюджету. Відповідно до законодавства України
Підприємство може вимагати відшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його
залік з майбутнім ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. В 2018 році Підприємство мало
результатом звітності з ПДВ від’ємне значення та отримувало бюджетне відшкодування ПДВ
відповідно до декларування на свій поточний рахунок. На думку керівництва Підприємства,
суми, відображені в балансі, будуть повністю відшкодовані, тому Підприємство не визнавало
збитки від знецінення.
Знецінення дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської
заборгованості. Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості з
основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості на підставі аналізу за окремими
клієнтами (на підставі термінів виникнення заборгованості). При проведенні такого аналізу до
уваги приймаються наступні чинники: аналіз дебіторської заборгованості з основної діяльності
та іншої дебіторської заборгованості за термінами, фінансове положення клієнтів і погашення
ними заборгованості у минулому. Якщо фактично відшкодовані суми будуть меншими, ніж за
оцінками керівництва, Підприємству доводиться враховувати додаткові витрати на знецінення.
5. Детальне розкриття інформації у фінансовій звітності
5.1. Основні засоби.
Інформація про наявність та рух основних засобів наведена в Таблиці № 5.1.-5.2.
Таблиця № 5.1.
Основні засоби

№ Показник

Первіс
на
вартіс
ть
стано

Знос
стано
м на
01/01/
18

Надхо
дженн
я за
2018
рік

Вибут
тя в
2018
році
Первіс

Виб
уття
в
2018
році

Нарах
овано
аморт
изації
за рік

Тис. грн.
Перві Знос
сна
стано
варті м на
сть
31.12.
стано 2018

Залиш
кова
вартіс
ть
стано

м на
01.01.2
018
1
2
3
4
5
6
7

8

на
вартіс
ть

Будівлі і
споруди

16 781
353

Машини та
обладнання
Транспортні
засоби
Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)
Інші основні
засоби
Бібліотечні
фонди
Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи
Інші
необоротні
матеріальні
активи

6 034
706
799
165

10
384
501
5 217
961
683
315

220
195

Разом

Знос

м на
31.12.
2018

м на
31.12.2
018

14
603

236
699

16 79
8 163

10 60
6 597

6 191
566

192
151

213
964

8

42 941

5 239
774
726
248

656
026

25 859 8

5 895
800
825
016

186
141

9 008

4 838

4
251

8 989

224
365

190
879

33 486

6 125

2 976

254

50

22

651

6 329

3 605

2 724

54

54

54

54

5 534

5 534

1 607

36

36

1 607

7 105

7 105

228
022

151
765

8 562

14 209

11
352

15 830

222
375

156
243

66 132

24 075
154

16
632
247

138
261

234
208

222
423

520
681

23 97
9 207

16 93
0 505

7 048
702

36 462 19 652
56 509

195
415

98 768

Активи, передані Підприємству після приватизації, не включають землю, на якій розташовані
будівлі Підприємства. Підприємство продовжує користуватися землею на умовах постійного
користування. Українським законодавством термін закінчення зазначеного права не
встановлено.
Основні засоби, які знаходяться в заставі станом на 31.12.2018 р. складають за первісною
вартістю - 643 329 тис. грн., за сумою зносу – 576 359 тис. грн., залишковою вартістю – 66 970
тис. грн.
Таблиця № 5.2.
Основні засоби
Тис. грн

№

Показн
ик

Первіс
на
вартіс
ть
станом
на

Знос
станом
на
01.01.2
017

Надхо
дженн
я за
2017
рік

Вибуття
в 2017
році
Первісн
а
вартіст

Вибу
ття в
2017
році
Знос

Нара
хован
о
амор
тизац
ії за

Первісн
а
вартіст
ь
станом
на

Знос
станом
на
31.12.2
017

Залиш
кова
вартіс
ть
станом
на

01.01.2
017
1
2

3

4

5
6

7

8

Будівлі і
споруди
Машини
та
обладна
ння
Транспо
ртні
засоби
Інструме
нти,
прилади,
інвентар
(меблі)
Інші
основні
засоби
Бібліоте
чні
фонди
Малоцін
ні
необоро
тні
матеріал
ьні
активи
Інші
необоро
тні
матеріал
ьні
активи
Разом

ь

рік

31.12.20
17

31.12.2
017

16 764
694

10 144
108

17 018

359

271

240
664

16 781
353

10 384
501

6 396
852

5 916
619

4 946
841

125
577

7 490

6 652

277
772

6 034
706

5 217
961

816
745

795
183

641
382

6 328

2 346

2 288

44
221

799 165

683
315

115
850

215
129

176
450

7 708

2 642

2 569

12
260

220 195

186
141

34 054

5 988

2 127

146

9

7

856

6 125

2 976

3 149

55

55

5

6

6

5

54

54

0

4 575

4 575

985

26

26

985

5 534

5 534

0

226
301

127
164

1 863

142

42

24
643

228 022

151
765

76 257

23 928
544

16 042
702

159
630

13 020

11
861

601
406

24 075
154

16 632
247

7 442
907

Збитки від зменшення корисності основних засобів в звітному періоді не визнавались.
В складі активів підприємства входять незавершені капітальні інвестиції в основні засоби.
Вони складаються з:
- незавершеного будівництва об’єктів виробничого призначення;
- машини та обладнання такі, що потребують встановлення та монтажу;
- незавершені ремонти та модернізації основних засобів;
- інші об’єкти капітальних інвестицій.
5.2. Нематеріальні активи.

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів наведена в Таблиці № 5.3.-5.4.
Таблиця № 5.3.
Інформація про наявність та рух нематеріальних активів у 2018 році
Тис. грн.
№ Показник
1
2
3
4
5
6
7

Залишок на початок року
Первісна вартість
Знос
Надійшло за рік
Вибуло за рік
Первісна вартість
Знос
Нараховано амортизації за
8
рік
9 Залишок на кінець року
10 Первісна вартість
11 Знос

Групи нематеріальних активів 2018 р.
Патенти і
Програмне
Інше
ліцензії
забезпечення

Разом за
2018 р.

54
42
4

8 401
6 306
317

8 455
6 348
321

34
34

47
47

-

1

1 036

-

1 037

8 671
7 295

-

8 695
7 304

24
9

81
81

Таблиця № 5.4.
Інформація про наявність та рух нематеріальних активів у 2017 році
Тис. грн.

№

Показник

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Залишок на початок року
Первісна вартість
Знос
Надійшло за рік

Групи нематеріальних активів 2017 р.
Патенти і
Програмне
Інше
ліцензії
забезпечення

50
37
9

7 018
5 641
1 411

5
5
10

28
28
693

54
42

8 401
6 306

Вибуло за рік
Первісна вартість
Знос
Нараховано амортизації за рік
Залишок на кінець року
Первісна вартість
Знос

-

Разом за 2017
р.

7 068
5 678
1 420
33
33
703
8 455
6 348

5.3. Довгострокові фінансові інвестиції.
В складі довгострокових фінансових інвестицій враховуються внески до статутних капіталів
трьох підприємств України та акції банку у сумі 1 753 тис. грн.

Таблиця № 5.5.
Інформація про вартість довгострокових фінансових інвестицій
Тис. грн.

Найменування

Вартість інвестицій
за справедливою
вартістю активів
на 31.12.2018

Вартість інвестицій за
справедливою вартістю
активів на 31.12.2017

1

6

7

ЗАТ "Енергоресурси"

1 593

1 490

ЗАТ "Медіа-центр"

138

138

Спільне підприємство" Зелений мис"

19

19

Промінвестбанк

3

3

Всього

1 753

1650

Станом на 31.12.2018 р. підприємство не отримало фінансову звітність трьох підприємств
України, тому дані скориговані після дати балансу. Таким чином, станом на 31.12.2018 року
вартість довгострокових інвестицій повинна дорівнювати 1 967 тис. грн., а саме:
-ЗАТ "Енергоресурси" 1 807 тис. грн
- ЗАТ "Медіа-центр" 138 тис. грн
- Спільне підприємство "Зелений мис" 19 тис. грн.
- Промінвестбанк 3 тис. грн
Ці коригування не відображені у фінансовій звітності за 2018 рік, та суттєво не вплинули на
фінансовий стан і результати діяльності Підприємства.
5.4. Товарно-матеріальні запаси.
Склад запасів наведено в таблиці нижче.
Таблиця № 5.6.
Запаси
Тис. грн.
№

Показник

1
2
3
4
5

Сировина та допоміжні матеріали
Готова продукція
Незавершене виробництво
Товари
Всього товарно-матеріальних запасів

Станом на 31 грудня
2017 року
1 848 426
254 682
216 133
500
2 319 741

Станом на 31 грудня
2018 року
1 867 503
388 392
206 752
527
2 463 174

№

Показник

1

Залишок на початок року

Групи нематеріальних активів 2017 р.
Патенти і
Програмне
Інше
ліцензії
забезпечення
-

2

Первісна вартість

50

7 018

-

7 068

3

Знос

37

5 641

-

5 678

1 411

-

1 420

4

Надійшло за рік

5

Вибуло за рік

6

Первісна вартість

7
8

Знос
Нараховано амортизації за рік

9

Разом за 2017
р.

5
5
10

28

-

33

28

-

33

693

-

703

-

9

Залишок на кінець року

10

Первісна вартість

54

8 401

-

8 455

11

Знос

42

6 306

-

6 348

5.3. Довгострокові фінансові інвестиції.
В складі довгострокових фінансових інвестицій враховуються внески до статутних капіталів
трьох підприємств України та акції банку у сумі 1 753 тис. грн.
Таблиця № 5.5.
Інформація про вартість довгострокових фінансових інвестицій
Тис. грн.
Станом на 31.12.2018 року товарно-матеріальні запаси відображені у фінансовій звітності за
вартістю придбання та за чистою вартістю реалізації.
Станом на 31.12.2018 року підприємство привело у відповідність до чистої вартості реалізації
залишки за статтею «Сировина та допоміжні матеріали» на суму 14 027 тис. грн. Станом на
31.12.2017 року уцінка запасів до чистої вартості реалізації склала – 20 432 тис. грн.
Запаси, передані в переробку станом на 31.12.2018 року складають – 11 785 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 року запаси, передані в переробку складають 11 379 тис. грн., передані
на комісію – 95 725 тис. грн
5.5. Аванси видані.
Станом на 31 грудня 2018 року залишок авансів виданих іноземним постачальникам склав у
доларах США суму еквівалентну 22 140 тисяч гривень.
Станом на 31 грудня 2018 року залишок авансів виданих українським підприємствам склав
суму 722 470 тисяч гривень.
Станом на 31 грудня 2018 року Підприємство має безвідкличні акредитиви, відкриті на користь
бенефіціарів (за оборотні активи) у банках в національній валюті на суму 61 601 тис. грн. та в
іноземній валюті на суму 12 374 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2018 року Підприємство класифікувало видані суми авансів, як дебіторську
заборгованість.
Видані аванси не прострочені та не знецінені. Справедлива вартість авансів дорівнює їх
балансовій вартості.
5.6. Дебіторська заборгованість.
Склад дебіторської заборгованості наведено в таблиці нижче.
Таблиця № 5.7.
Дебіторська заборгованість
Тис. грн.
№ Найменування показника
Станом на
Станом на
31 грудня 2017
31 грудня 2018 р.

1

2
Фінансові активи
1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
з основної діяльності
2
Мінус резерв сумнівних боргів на знецінення
дебіторської заборгованості за товари, роботи,
послуги
3
Інша поточна дебіторська заборгованість (розрахунки
по договорам комісії, тощо)
4
Мінус резерв сумнівних боргів на знецінення
дебіторської заборгованості з іншої поточної
заборгованості
5
Інша довгострокова дебіторська заборгованість
6
Всього чиста дебіторська заборгованість з основної
діяльності та інша дебіторська заборгованість
Нефінансові активи
7
Аванси видані
8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом, у тому числі:
8.1 ПДВ до відшкодування
8.2 Передоплата з податку на прибуток
8.3 Інші податки
9
10

Всього дебіторська заборгованість за розрахунками
Разом (ряд. 8 + ряд.9)

р.
3

4

4 635 400

4 893 049

(4 599)

(5 958)

40 492

26 170

(2 119)

( 1 754)

4 669 174

4 911 507

1 127 256
301 450

801 501
470 795

301 434
0
16

449 670
21 050
75

1 428 706
6 097 880

1 272 296
6 183 803

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 та на 31.12.2018 відсутня.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 зросла порівняно зі
станом на 31.12.2017 у зв’язку з ростом дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з
основної діяльності.
У сумі резерву сумнівних боргів на знецінення дебіторської заборгованості з основної діяльності
відбулися наступні зміни:
Таблиця № 5.8.
Резерв сумнівних боргів за видами
Тис. грн.
Показник

На
01.01.20
17

Резерв поточної
дебіторської
заборгованості за товари,
роботи, послуги
Резерв дебіторської
заборгованості з іншої
поточної заборгованості
Резерв дебіторської
заборгованості з
перед-плат за необоротні
активи
Всього

Нарахова
но/сторно
ване

Викори-с
тано

На
31.12.20
17

Нарахова
но/сторно
ване

Використано

На
31.12.2018

70 971

66 372

4 599

1 361

2

5 958

2 319

200

2 119

368

1 754

916

916

0

1 284

7 712

916

74 206

66 572

7 634

1361

Аналіз фінансової дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (рядок 1125), іншої

дебіторської заборгованості (рядок 1155) у розрізі рядків представлений нижче:
Таблиця № 5.9..
Терміни дебіторської заборгованості (ряд. балансу 1125, 1155)
Тис. грн.
Станом на
дату
31.12.2017
31.12.2018

до 3-х
місяців
3 374 077
3 310 632

Термін
від 3-х до
6-ти
місяців
772 149
1 592 965

від 6-ти до
12-ти
місяців
522 948
7 910

більше 1
року

більше 3-х
років

Резерв

всього

568
1 767

6 150
5 945

(6 718)
(7 712)

4 669 174
4 911 507

Всі прострочені, але не знецінені суми вважаються такими, що будуть повернуті. Індивідуально
знецінені статті дебіторської заборгованості – це, в основному, заборгованість клієнтів, що
зазнають фінансові труднощі. Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.
До складу іншої дебіторської заборгованості включена заборгованість, яка не підлягає
відображенню у складі наведених статей обліку дебіторської заборгованості (Таблиця № 5.10.).
Таблиця № 5.10.
Розшифрування рядку 1155 балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість»
Тис. грн.
№
1

Вид заборгованості
Дебіторська заборгованість з розрахунків за оренду майна

2017 рік
119

2

Розрахунки з робітниками підприємства

347

2018 рік
133
465

3

Розрахунки з бюджетом (зі страхування від нещасного випадку на
виробництві та соціального страхування)

2

1 543

4
5

Розрахунки з іншими дебіторами – перевиставлення рахунків
Цільове фінансування (зарплата військово-мобілізованих)

38 390
509

6

Розрахунки гарантованими платежами

0

22 901
0
0

7

Поворотна фінансова допомога

908

506

8

Інша заборгованість

216

622

9

Резерв дебіторської заборгованості з іншої поточної заборгованості

(2 119)

(1 754)

10

Разом

38 373

24 416

Таблиця № 5.11.
Дебіторська заборгованість (у розрізі валют)
тис. грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд.1125)
Станом на 31.12.2017
№
Валюта

Станом на 31.12.2018

1

Українські гривні

2 201 606

663 621

2

Долари США

543 364

2 057 025

3

1 890 430
Євро
Резерв сумнівної дебіторської
4
(4 599)
заборгованості
Всього фінансової дебіторської
5
4 630 801
заборгованості
Дебіторська заборгованість (у розрізі валют) ряд.1155

2 172 403
(5 958)
4 887 091

Інша поточна дебіторська заборгованість
№
Валюта

Станом на 31.12.2017

Станом на 31.12.2018

1

40 492

20 685

Українські гривні

2

Долари США

-

3

Євро
Резерв сумнівної дебіторської
заборгованості
Всього фінансової дебіторської
заборгованості

-

4
5

5 485

(2 119)

(1 754)

38 373

24 416

5.7. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Склад грошових коштів підприємства наведено в Таблиці № 5.12.
Таблиця № 5.12.
Грошові кошти
Тис. грн.
Станом на
№ Показник
31.12.2017
1
Поточні рахунки
57 854
2
Депозитні рахунки
3
Готівка (каса)
28
4
Інші кошти
68
5
Всього грошових коштів і їх еквівалентів
57 950

Станом на
31.12.2018
84 165
32
9 328
93 525

В Таблиці № 5.13. грошові кошти представлені в розрізі видів валюти
Таблиця № 5.13.
Грошові кошти (в розрізі видів валюти)
Станом на 31.12.2017 р.
№ Валюта
1
52 212
Українські гривні
2
63
Долари США
3
5 675
Євро
4
57 950
Всього грошові кошти

Станом на 31.12.2018
64 382
13 257
15 886
93 525

Ці суми не мають обмежень у використанні та не є знеціненими.
5.8.Інші оборотні активи.
До складу статті «Інші оборотні активи» балансу підприємства (рядок 1190) станом на
31.12.2018 р. включені:
- суми податкового кредиту з ПДВ у сумі 15 899 тис. грн.
- суми дебетового сальдо за рахунком 643 «Податкові зобов’язання з податку на додану
вартість» за окремими господарськими операціями у сумі 257 633 тис. грн., розраховані
відповідно до податкового законодавства України (податкові зобов’язання за отриманими
авансами, податкові зобов’язання з імпорту послуг, податковий кредит, непідтверджений
податковими накладними).
До складу статті «Інші оборотні активи» балансу підприємства (рядок 1190) станом на
31.12.2017 р. включені:
- суми податкового кредиту з ПДВ у сумі 18 800 тис. грн.
- суми дебетового сальдо за рахунком 643 «Податкові зобов’язання з податку на додану
вартість» за окремими господарськими операціями у сумі 58 479 тис. грн., розраховані
відповідно до податкового законодавства України (податкові зобов’язання за отриманими
авансами, податкові зобов’язання з імпорту послуг, податковий кредит, непідтверджений
податковими накладними).

5.9. Власний капітал.
Статутний капітал відповідно до статуту Підприємства зареєстрований в розмірі
418 915
254,60 грн. і розподілений на 1 551 537 980
шт. простих іменних акцій номінальною
вартістю 0,27 грн. Всі випущені прості акції були повністю оплачені. Кожна проста акція має
один голос при голосуванні.
Станом на 1 січня 2017 року кількість простих акцій, що обертаються становило 1 551 537 980
штук номінальною вартістю 0,27 гривні за 1 акцію. Середньозважена кількість акцій станом на
31 грудня 2017 року становить 1 551 206 064 штук простих акцій, станом на 31.12.2018 року - 1
549 550 118 штук простих акцій.
У вересні 2018 року АТ НЗФ викупило 3 661 919 шт. простих акцій, в серпні 2017 року
викуплено 995 749 шт. простих акцій. Вартість вилученого капіталу складає:
- станом на 31.12.2018 року - 23 327 тис. грн.;
- станом на 31.12.2017 року – 807 тис. грн.
Рішення щодо викуплених акцій Підприємством ще не приймались.
Статутний капітал повністю сплачений і на протязі звітного періоду не змінювався.
Відповідно до законодавства України, Підприємство розподіляє отриманий прибуток у вигляді
дивідендів або переводить її до резервів виходячи з фінансової звітності, підготовленої
відповідно до МСФЗ.
Згідно з результатами Загальних зборів акціонерів, які було проведено у серпні 2018 році,
частину чистого прибутку у розмірі 26 460 тис. грн, отриманого АТ НЗФ у 2017 році,
відраховано на поповнення резервного капіталу (для формування резервного капіталу на рівні
15% від статутного капіталу у відповідності до вимог законодавства України та Статуту
Товариства).
Станом на 31.12.2017 року резервний капітал складає 36 377 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 року резервний капітал складає 62 837 тис. грн.
Капітал у дооцінках станом на 31.12.2018 р. складає 374 266 тис. грн:
- 617 965 тис. грн. – дооцінка необоротних активів;
- (111 234) тис. грн. - відстрочені податкові зобов‘язання з податку на прибуток розраховані від
суми дооцінки;
- (132 465) тис. грн - вартість актуарного збитку з розрахунку пенсійних забезпечень.
Станом на 31.12.2017 року резервний капітал складає 36 377 тис. грн.
Капітал у дооцінках у сумі 555 922 тис. грн. станом на 31.12.2017 р. складається з наступного:
- 790 542 тис. грн. – дооцінка необоротних активів;
- (142 298) тис. грн. - відстрочені податкові зобов‘язання з податку на прибуток розраховані від
суми дооцінки;
- (92 322) тис. грн - вартість актуарного збитку з розрахунку пенсійних забезпечень.
Додатковий капітал у сумі 572 тис. грн. станом на 31.12.2017 р. складається з сум оцінки
безоплатно одержаних необоротних активів
Власники істотної участі у статутному капіталі
АТ «НЗФ» станом на 31.12.2018 р.
Таблиця № 5.14.
№ Назва власника
код
Адреса
п/
п
1
2

ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (TREELON
INVESTMENTS LIMITED)
МАНДЖАЛОМ ЛIМIТЕД

177950
172982

Сyprus, Limassol GIANNI
PAPADOPOULOU, 4, NEA
EKALI
Сyprus,Limassol ZINAS

Частка в
статутному
капіталі(%)
станом на
31.12.2018
15,101
10,103

(MANJALOM LIMITED)
3

СОФАЛОН IНВЕСТМЕНТС
ЛIМIТЕД (SOFALON
INVESTMENTS LIMITED)
РУГЕЛЛА ПРОПЕРТIС ЛДТ
(ROUGELLA PROPERTIES
LTD)
ДОЛЕМIА КОНСАЛТIНГ
ЛТД (DOLEMIA
CONSULTING LTD)
СОНЕРIО ХОЛДIНГЗ ЛТД
(SONERIO HOLDINGS LTD)

4
5
6

177989
206411
206221
216544

KANTHER AND
ORIGENOUS, P.C. 3035
Сyprus, Limassol
ERECHTHEIOU, 10A, P.C.
3075
Сyprus, Limassol Arch.
Makariou III, 155, PROTEAS
HOUSE, 3026
Сyprus, Limassol Petrou Tsirou,
71, SWEPCO COURT 8, 3076,
Flat/Office M2 Naafi
Сyprus, Limassol Gkropious, 13
Naafi, P.C. 3076, Limassol,
Cyprus

15,503
15,866
18,216
15,69

5.10. Довгострокові зобов’язання.
Підприємство залучило ряд банківських позикових коштів, які згодом не змогло погасити.
Розрахунок за цими позиковими коштами був здійснений поручителями. Станом на 31 грудня
2018 року 221 251 тис грн., - це заборгованість перед поручителем, що здійснив погашення
заборгованості Підприємства перед банківською установою. Це зобов'язання є безвідсотковим і
не має фіксованого терміну погашення. Підприємством оцінюється ця заборгованість, як
довгострокова виходячи з того, що кредитором не планується вимога заборгованості на протязі
2019 року.
Довгострокова заборгованість не дисконтована, її сума дорівнює номінальній вартості.
Підприємство не хеджує свої зобов'язання в іноземній валюті та ризики зміни процентної
ставки.
Станом на звітні дати справедлива вартість позикових коштів Підприємства дорівнює їх
балансовій вартості.
Таблиця № 5.15.
Довгострокові зобов’язання
Тис. грн.
№

Показник

1
2

Довгострокові зобов’язання
Всього позикові кошти

Станом на
31.12.2017
221 251
221 251

Станом на
31.12.2018
221 251
221 251

Позикові кошти Підприємством отримані в наступних валютах
Таблиця № 5.16.
Валюта довгострокових зобов’язань
Тис. грн.
№

Показник

1
2
3
4

Українські гривні
Долари США
Євро
Всього

5.11. Зобов'язання за пенсійним забезпеченням.

Станом на
31.12.2017
221 251
221 251

Станом на
31.12.2018
221 251
221 251

Підприємством було проведено актуарний розрахунок пенсійних зобов’язань за 2018 рік із
залученням сертифікованого актуарія. Загальна сума створеного резерву, яка відображена у
фінансовій звітності:
- станом на 31.12.2017 року, склала 325 611 тис. грн. в тому числі довгострокові
зобов’язання 296 932 тис. грн., короткострокові 28 679 тис. грн.
- станом на 31.12.2018 року, склала 383 935 тис. грн. в тому числі довгострокові
зобов’язання 348 324 тис. грн., короткострокові 35 611 тис. грн.
Інформація про характеристики пенсійних програм з визначеною виплатою (Пільгові
пенсії: Список №1 та Список №2).
Підприємство має зобов'язання по державному пенсійному плану з встановленими виплатами,
іменованого як «пільгові пенсії», який являє собою план виплат на основі співвідношень
середнього заробітку працівника і середньої заробітної плати в Україні за всі періоди (місяці)
придбання ним страхового та спеціального (пільгового) стажу на підприємствах-учасниках
плану. Зобов'язання виникають з моменту початку трудової діяльності працівника за Списком
№1 або №2 і погашаються Підприємством тільки після призначення працівнику пільгової пенсії
органами непідконтрольного Підприємству Пенсійного фонду України (ПФУ) шляхом
щомісячної сплати сум, що відшкодовують фактичні витрати даного фонду на виплату пенсій
бенефіціару до настання в неї загальнодержавного пенсійного віку (чоловіки - 60 років, жінки –
58-60 років), або - переходу на інший вид пенсії.
Нормативно-правова база, в якій функціонує план, визначена Прикінцевими положеннями
Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і ст.13 Закону
України «Про пенсійне забезпечення». План не є фондованим - відшкодування ПФУ
фінансуються поточними внесками підприємства в сумі понесених ПФУ витрат, а формування
активів (фондів) для майбутніх виплат не передбачено (законами і традиціями).
Виплати працівникам визначаються тривалістю їх трудового стажу, а особи, які беруть участь в
плані підприємства не мають реальних способів виходу з плану без сплати внесків для
забезпечення винагород, зароблених працівниками до моменту виходу підприємства з плану.
Витрати на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які мають стаж,
що дає право на призначення цих пенсій на декількох підприємствах, покриваються цими
підприємствами пропорційно стажу роботи. При цьому стаж роботи на останньому підприємстві
враховується у повному розмірі, а з попередніх місць роботи осіб він додається до стажу,
необхідного для призначення пенсій на пільгових умовах згідно з Інструкцією, затвердженою
Постановою правління ПФУ від 19.12.2003 №21-1.
Опис ризиків, на які наражається Підприємство за планом.
Компанія не здатна оцінити свою частку в фінансовому положенні і фінансових показниках
плану з достатньою надійністю для цілей обліку з причин:
- підприємство не має доступу до інформації про план, яка задовольняла б вимогам цього
стандарту;
- план піддає підприємства-учасники актуарним ризикам, пов'язаним з зайнятими на сьогодні і
колишніми працівниками інших підприємств, в результаті чого відсутня послідовна і надійна
база для розподілу зобов'язань, активів і витрат між підприємствами, які беруть участь в плані;
- нормативно-правова база може змінюватися, в тому числі і за правилами призначення пенсій
та розрахунку (перерахунку) сум виплат.
План створює актуарний ризик для підприємства: якщо сукупні витрати на виплату винагород,
вже зароблених на кінець звітного періоду, виявляться вищими за очікувані, підприємству
доведеться збільшити внески (відшкодування до ПФУ).
Керуючись п.59 МСБО 19, Підприємством було залучено кваліфікованого актуарія для оцінки
усіх суттєвих зобов’язань за планами винагород по закінченню трудової діяльності та іншим
довгостроковим винагородам працівникам.

Опис поправок, внесених до плану.
У звітний період формула розрахунку пенсій була змінена Законом України від 03.10.2017 р.
№4128-19: величина оцінки одного року страхового стажу зменшена з 1,35% до 1,0%. Зміни в
законодавстві також спрямовані на поступове вирівнювання пенсійного віку чоловіків і жінок
шляхом щорічного збільшення віку дострокового виходу для останніх на шість місяців з
01.04.2015 р. по 31.03.2024 р. (з 45 до 50 років для Списку №1 і з 50 до 55 років для Списку №2).
Розміри призначених пенсій будуть підлягати гарантованому щорічному коригуванню на
величину, не нижче 50% офіційних показників індексу інфляції за попередній рік і 50% темпу
зростання середньої заробітної плати за попередні три року. Ці зміни означають внесення
поправок до державного пенсійного плану (Пільгові пенсії: Список №1 та Список №2) і повинні
бути відображені, як результати секвестру, в звіті про прибутки і збитки.
Нижче в наведено інформацію про узгодження залишку на початок періоду та залишку на кінець
періоду, яка підлягає розкриттю Підприємством згідно з МСФЗ. Розрахунок показників,
відображених в таблицях, виконаний за допомогою актуарної моделі.
Результати розрахунків з ідентифікацією сум (актуарний баланс) за 2018р.
I. Зміни приведеної вартості зобов'язань за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р.
1. Приведена вартість зобов'язань за станом на початок року - 325 610 997 грн.
2. Вартість відсотків (витрати по відсотках) – 32 561 100 грн.
3. Вартість поточних послуг, з них – 29 146 075 грн.:
- пільгові пенсії (теперішні працівники: Список №1 і Список №2) – 28 408 353 грн.
- одноразові виплати по виходу на пенсію – 737 722 грн.
4. Вартість минулих послуг (пенсіонери: Список №1 і Список №2) – 6 464 982 грн.
5. Актуарний (прибуток) збиток від секвестрів – 0 грн.
6. Здійснені виплати - (49 990 918) грн.
7. Актуарний (прибуток) збиток від зобов'язань- 40 143 225 грн.
8. Приведена вартість зобов'язань станом на кінець року – 383 935 460 грн.
II. Зміни справедливої вартості активів програми за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р.
1. Надходження внесків – 49 990 918 грн.
2.
Зроблені виплати - (49 990 918) грн.
III. Зміни в актуарних прибутках (збитках) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р.
1. Актуарний прибуток (збиток) від зобов'язань (40 143 225) грн.
2. Актуарний прибуток (збиток) від активів – 0 грн.
3. Чистий прибуток (збиток) за станом на кінець року - (40 143225) грн.
IV. Активи (зобов'язання) визнані в балансі за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р.
1. Наведена вартість зобов'язань станом на кінець року 383 935 460 грн.
2. Справедлива вартість активів пенсійного плану за станом на кінець року – 0 грн.
3. Активи (зобов'язання), які повинні бути визнані за станом на кінець року - (383 935 460) грн.
V. Суми в звіті про прибутки та збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р.
1. Вартість поточних послуг – 29 146 075 грн.
2. Вартість відсотків – 32 561 100 грн.
3. Очікуваний дохід на активи плану – 0 грн.
4. Визнаний актуарний збиток (прибуток) – 0 грн.
5. Вартість минулих послуг - безумовні виплати за відшкодуванням ПФУ – 6 464 982 грн.
6. Результати секвестрів – 0 грн.
7. Витрати, визнані у складі звіту про прибутки та збитки – 68 172 156 грн.
VІ. Суми в Іншому сукупному доході за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:
Визнаний актуарний збиток (прибуток) – 40 143 225 грн.
VІІ. Актуарні припущення станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2018 р. (відповідно).
1. Ставка дисконтування -10,00% та 13,00%.
2. Ставка прибутковості активів програми - 0,00% та 0,00%.

3. Ставка збільшення заробітної плати - 9,00% та 9,20%.
4. Ставка збільшення пенсій - 7,00% та 6,50%.
5. Ставка інфляції - 5,00% та 6,00%.
6. Смертність персоналу та плинність кадрів – відповідно до середньостатистичних даних.
VІII. Середній термін (період), що залишився до отримання виплат працівниками по кожній
програмі:
- пільгові пенсії (Список №1 та Список №2) – 16 років;
- одноразові виплати по виходу на пенсію – 16 років.
Таблиця 5.17.
Деталізація сум за планами виплат в актуарному балансі за 2018 рік:
Грн.
розкрита інформація
По виходу
пільгові
пільгові
на пенсію
(Працівники) (Пенсіонери)
Наведена вартість зобов'язань за станом на
19 354 670
192 350 424
113 905 903
початок року
Вартість відсотків (Витрати по відсотках)
1 935 467
19 235 042
11 390 590
Вартість поточних послуг
737 722
28 408 353
0
Вартість минулих послуг (пенсіонери:
6 464 982
Список №1 і Список №2)
Фактичні виплати
(4 422 305)
(4 422 305)
Актуарна (прибуток) збиток від
2 540 826
4 711 920
32 890 479
зобов'язань;
Наведена вартість зобов'язань станом на
20 146 380
244 705 739
119 083 341
кінець року
Чутливість загального зобов'язання з пенсійного забезпечення до зміни основних зважених
припущень на 31.12.2018р.:
Оцінки впливу змін в актуарних припущеннях на майбутні зобов'язання представлені нижче.
ступінь ризику визначається методом розрахунку і оцінки величин дюрації і Конвекс.
Таблиця 5.18.
Зміни в параметрах основних актуарних припущень:
вплив на величину зобов'язань за планами з визначеними виплатами
параметр
значення
актуарних параметра,
припущень прийняте в
актуарних
розрахунках,%

Ставка
дисконту
Зростання
заробітної
плати
Зростання
пенсій

13,0

наведена
вартість
зобов'язань
(DBO),
розрахована
для
прийнятих
припущень,
грн
383 935 460

9,2

383 935 460

6,5

383 935 460

зміна вартості
зобов'язань в
номінальних
величинах
(Грн.)
при зміні параметра
припущень на
-1%
+1%
413 024
358 246
367
352
366 446
403 268
641
930
373 992
968

394 245
428

Грн.
дюрація
Конвекс
(Duration) (Convexity)

7,13

44,28

-4,80

24,02

-2,64

4,79

Результати розрахунків з ідентифікацією сум (актуарний баланс) за 2017 р.
I. Зміни приведеної вартості зобов'язань за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р.
1. Приведена вартість зобов'язань за станом на початок року- 302 110 181 грн.
2. Вартість відсотків (витрати по відсотках) - 30 211 018 грн.
3. Вартість поточних послуг, з них - 21 532 310 грн.:
- пільгові пенсії (теперішні працівники: Список №1 і Список №2) - 20 968 253 грн.
- одноразові виплати по виходу на пенсію - 564 057 грн.
4. Вартість минулих послуг (пенсіонери: Список №1 і Список №2) - 7 147 071 грн.
5. Актуарний (прибуток) збиток від секвестрів – 0 грн.
6. Вироблені виплати - (40 008 442) грн.
7. Актуарний (прибуток) збиток від зобов'язань- 4 618 859 грн.
8. Приведена вартість зобов'язань станом на кінець року - 325 610 997 грн.
II. Зміни справедливої вартості активів програми за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р.
2. Надходження внесків - 40 008 442 грн.
2.
Зроблені виплати - (40 008 442) грн.
III. Зміни в актуарних прибутках (збитках) за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р.
1. Актуарний прибуток (збиток) від зобов'язань (4 618 859) грн.
2. Актуарний прибуток (збиток) від активів – 0 грн.
3. Чистий прибуток (збиток) за станом на кінець року - (4 618 859) грн.
IV. Активи (зобов'язання) визнані в балансі за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р.
1. Наведена вартість зобов'язань станом на кінець року 325 610 997 грн.
2. Справедлива вартість активів пенсійного плану за станом на кінець року – 0 грн.
3. Активи (зобов'язання), які повинні бути визнані за станом на кінець року - (325 610 997) грн.
V. Суми в звіті про прибутки та збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р.
1. Вартість поточних послуг - 21 532 310 грн.
2. Вартість відсотків - 30 211 018 грн.
3. Очікуваний дохід на активи плану – 0 грн.
4. Визнаний актуарний збиток (прибуток) – 0 грн.
5. Вартість минулих послуг - безумовні виплати за відшкодуванням ПФУ - 7 147 071 грн.
6. Результати секвестрів – 0 грн.
7. Витрати, визнані у складі звіту про прибутки та збитки - 58 890 399 грн.
VІ. Актуарні припущення станом на 01.01.2017 р. та на 31.12.2017 р. (відповідно).
1. Ставка дисконтування -10,00% та 10,00%.
2. Ставка прибутковості активів програми - 0,00% та 0,00%.
3. Ставка збільшення заробітної плати - 9,00% та 9,50%.
4. Ставка збільшення пенсій - 6,00% та 7,00%.
5. Ставка інфляції - 6,00% та 5,00%.
6. Смертність персоналу та плинність кадрів – відповідно до середньостатистичних даних.
VII. Середній термін (період), що залишився до отримання виплат працівниками по кожній
програмі:
- пільгові пенсії (Список №1 та Список №2) – 16 років;
- одноразові виплати по виходу на пенсію – 19 років.
5.12. Кредиторська заборгованість.
Склад кредиторської заборгованості наведено в таблиці нижче.
Таблиця 5.19.
Кредиторська заборгованість
№

Вид кредиторської заборгованості
Фінансові зобов’язання

На 31.12.2017

Тис. грн.
На 31.12.2018

1
2
3
4
5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги за основною діяльністю
Інша кредиторська заборгованість
Всього фінансові зобов’язання
Нефінансові зобов’язання
Аванси отримані
Заробітна плата та заборгованість зі страхування

6
Податок на прибуток до сплати
7
Інші податки до сплати
8
Всього нефінансові зобов’язання
Таблиця № 5.20.

3 419 953

2 312 719

7 468 764
10 888 717

7 516 612
9 829 331

234 951

1 715 673

31 482
111 991
10 516
388 940

37 125
0
13 157
1 765 955

Зобов’язання (у розрізі валют)
Тис. грн.
Інші довгострокові зобов'язання(у розрізі валют) ряд. 1515
Станом на 31.12.2017
Станом на 31.12.2018
№ Валюта
1
221 251
221 251
Українські гривні
2
Долари США
3
Євро
4
221 251
221 251
Всього заборгованості
Короткострокові кредити банків ряд.1600
Станом на 01.01.2018
Станом на 31.12.2018
№ Валюта
1
Українські гривні
2
- Долари США
3
- Євро
4
Всього заборгованості
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги ряд.1615
Станом на 31.12.2017
Станом на 31.12.2018
№ Валюта
1
597 227
556 624
Українські гривні
2
2 545 378
1 742 663
Долари США
3
277 348
13 432
Євро
4
3 419 953
2 312 719
Всього заборгованості
Інша кредиторська заборгованість ряд.1690
Станом на 31.12.2017
Станом на 31.12.2018
№ Валюта
1
7 236 203
7 230 125
Українські гривні
2
216 834
267 524
Долари США
3
15 727
18 963
Євро
4
7 468 764
7 516 612
Всього заборгованості
5.13. Інша кредиторська заборгованість.
В рядку балансу підприємства «Інші поточні зобов’язання» відображені зобов’язання, які не
підлягають відображенню в складі інших статей кредиторської заборгованості
Таблиця № 5.21.

Розшифрування рядку 1690 балансу «Інші поточні зобов’язання»
№

Зобов’язання

1
2
3
4

Розрахунки за нарахованими відсотками
Розрахунки за податковий кредит
Заборгованість некомерційного характеру
Інша кредиторська поточна заборгованість
Поворотна фінансова допомога та переуступлені
зобов’язання
Разом

5
6

Сума на
31.12.2017
232 561
115 954
18
4 997
7 115 234

Тис. грн.
Сума на
31.12.2018
286 487
110 534
6
2 470
7 117 115

7 468 764

7 516 612

Станом на 31.12.2018р. та 31.12.2017р. справедлива вартість кредиторської заборгованості по
основній діяльності і іншої фінансової кредиторської заборгованості Підприємства приблизно
рівна її балансовій вартості.
5.14. Поточні забезпечення.
Поточні забезпечення (рядок 1660) складаються з наступних складових (таблиця нижче):
Таблиця № 5.22.
Поточні забезпечення
№

Найменування забезпечення

1
2
3

Додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення виплат відпусток
Забезпечення інших витрат і платежів
(судові рішення)
Разом

4

Станом на
01.01.2017 р.,
тис. грн.
56 717
43 108
60 018

Станом на
31.12.2017 р.,
тис. грн.
28 679
49 046
427 983

Станом на
31.12.2018 р.,
тис. грн.
35 611
60 190
121 495

159 843

505 708

217 296

5.15. В рядку 1665 балансу Підприємства «Доходи майбутніх періодів» Підприємство
відображає передплату на періодичні видання, які друкуються на підприємстві.
станом на 31.12.2018 року всього на суму 786 тис. грн.;
станом на 31.12.2017 року всього на суму 717тис.грн.
5.16. Судові процеси.
У червні 2018 року отримано позовні заяви щодо стягнення з Підприємства суми предметів
застави, в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами.
Таким чином, виходячи із принципу обережності, та висновків спеціалістів юридичної служби
підприємство створило резерв розмірі 121 495 тис. грн. в частині вартості предмету застави.
5.17. Зобов'язання за капітальними вкладеннями.
Станом на 01 січня 2018 року та 31 грудня 2018 року договірні зобов'язання Підприємства за
капітальними вкладеннями складають – 40 230 тис. грн, станом на 31.12.2017 року – 21 252 тис.
грн.
5.18. Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Інформація про обсяги реалізації продукції наведено в таблиці нижче.
Таблиця № 5.23.
Обсяги реалізації продукції
№
1
6
10

Показник
Реалізація готової продукції –
феросплави на внутрішньому
ринку
Реалізація готової продукції –
феросплави на експорт
Всього доходів від реалізації
основної продукції

В тонах за
2017 р.
247 192,8

В тис. грн.
за 2017 рік
7 416 804

Тис. грн.
В тонах за В тис. грн.
2018 р.
за 2018 рік
256 912
7 115 304

419 294,3

11 462 548

522 131,4

18 879 352

12 489 026
19 604 330

За 2018 рік у Звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) у рядку чистий дохід від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображено реалізацію феросплавів на суму
19 604 330 тис. грн. (на внутрішньому ринку та експорт), за 2017 рік на суму 18 879 352 тис. грн.
5.19. Витрати за видами.
Склад основних витрат Підприємства, а саме: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг), адміністративних витрат, витрат на збут та інші операційні витрати наведено в таблиці
нижче.
Таблиця № 5.24.
Склад основних витрат від операційної діяльності
Тис. грн.
№
Показник
2017 рік
2018 рік
1
Сировина та паливо
9 006 302
11 798 616
2
Постачання електроенергії
4 360 621
5 374 257
3
Амортизація основних засобів
557 104
475 072
4
Заробітна плата працівників
655 909
825 269
5
Єдиний соціальний внесок
139 526
176 299
365 254
6
Витрати сторонніх підприємств, пов‘язаних зі збутом 260 137
7
Інші витрати, ТМЦ
316 009
345 230
8
Інші операційні витрати
1 198 193
103 478
9
Витрати на соцкультпобут
37 666
46 812
10
Трудові та соціальні пільги
55 872
53 008
11
Соціальні витрати
61 816
54 512
12
Амортизація понад нормальну потужність
32 643
30 531
13
Збитки від операційної курсової різниці
387 281
712 050
14
Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти
10 762
29 076
15
Собівартість реалізованих виробничих запасів
241 572
266 552
16
Витрати КГХТ
11 384
14 044
17
Собівартість реалізованих товарів
9 305
19 215
18
Витрати на створення резервів та забезпечень
439 452
121 495
19
Всього витрат
17 781 554
20 810 770
Вищенаведені витрати включені до наступних категорій витрат в таблиці нижче:
Таблиця № 5.25.

Категорії витрат
№
1
2
3
4
5

Показник
Собівартість реалізованої продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Всього операційних витрат

2017 рік
13 302 511
192 928
342 750
3 943 365
17 781 554

Тис. грн.
2018 рік
18 398 999
233 314
481 375
1 697 082
20 810 770

Сировина та паливо складається переважно з марганцевої руди, рудного концентрату, коксу,
антрациту, кварциту, пеку електродного, сталі, сталевої стружки і флюориту.
У рядку витрати, пов’язані зі збутом, відображені послуги сторонніх підприємств, які
виконували транспортування готової продукції, транспортно-експедиційні послуги, охорону та
супроводження вантажів та інші.
5.20. Інші операційні доходи та витрати.
Склад інших операційних доходів та витрат наведено в таблицях нижче.
Таблиця № 5.26.
Інші операційні доходи
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показник
Прибуток (збиток) від реалізації оборотних активів
Списання кредиторської заборгованості
Прибуток від курсової різниці
Дохід від реалізації товарів
Інший дохід від операційної діяльності
дохід від соцкультпобуту інший дохід Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти
Дохід від операційної оренди активів
Отримані штрафи, пені
Дохід від реалізації робіт, послуг
Дохід від списаних активів
Дохід комбінату громадського харчування
Дохід від давальницьких операцій
Дохід від реалізації іншої готової продукції (флюси,
агломерат, електродна маса)
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
Інші доходи всього

2017 рік
258 057
7 982
645 874
17 719
62 168
9 859
52 309
1 659
1 587
684
948
3
6 754
1 265 735
169 199

Тис. грн.
2018 рік
295 305
204
681 563
19 787
371 516
10 342
361 174
2 100
2 119
93 592
691
5
8 375
19 149
252 680

475
2 438 944

197
1 747 283

Таблиця № 5.27.
Інші операційні витрати
Тис. грн.
№
Показник

2017 рік

2018 рік

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4

Витрати на утримання соціальної інфраструктури
Собівартість реалізованих виробничих запасів
Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти
Витрати від операційної курсової різниці
Визнані штрафи, пені
Собівартість послуг від давальницьких операцій
Собівартість реалізованих товарів, робіт. послуг
Списаний ПДВ (б/р № 6430)
Збитки від псування цінностей
Витрати з оренди основних засобів
Інші операційні витрати:
трудові та соціальні пільги
безповоротна фінансова допомога
загально корпоративні витрати
соціальні витрати
перерахунок амортизації у звязку з переглядом
11.5
корисного терміну експлуатації
11.6 амортизація понад нормальну потужність
11.7 витрати від іншої готової продукції
11.8 Забезпечення та резерви
11.9 витрати комбінату харчування і торгівлі
11.10 податки та збори
11.11 покриття виплат по виплаті пенсій (сп.1,2)
11.12 Інші
12
Всього інші операційні витрати

37 666
241 572
10 762
387 281
4 963
1 166 686
10 223
883 833
6 033
1 533
1 192 813
16 143
1 657
196 216
61 816
156 357

46 812
266 552
29 076
712 050
661
18 891
20 386
0
4 281
2 038
596 335
21 819
1 913
77 575
54 512
0

32 643
134 374
439 452
11 384
44 940
39 729
58 102
3 943 365

30 531
227 417
0
14 044
41 954
31 189
95 381
1 697 082

5.21. Фінансові витрати.
Склад фінансових витрат наведено в таблиці нижче.
Таблиця № 5.28.
Фінансові витрати
Тис. грн.
№ Показник
1 Розрахунки за нарахованими відсотками
Відсоткові витрати за зобов'язанням за пенсійним
2
забезпеченням
3 Нараховано % за товарний кредит з нерезидентами
4 Нараховано % за фінансовою орендою
5 Всього фінансових витрат

2017 рік
229
30 212

2018 рік
109
32 561

217 578
456
248 475

56 264
104
89 038

5.22. Податок на прибуток.
Склад витрат з податку на прибуток наведено в таблиці нижче.
Таблиця № 5.29.
Витрати з податку на прибуток
Тис. грн.
№ Показник

2017 рік

2018 рік

1
2
3

Поточний податок
Відстрочений податок
Витрати (дохід) з податку на прибуток

571 929
34 834
606 763

117 080
34 607
151 687

Податок на прибуток за 4 квартал 2018 року відображено у бухгалтерському обліку у лютому
2019 року в сумі 20 554 тис. грн.
Податок на прибуток Підприємства, розрахований за правилами податкового обліку, що
застосовуються в Україні, відрізняється від його теоретичної величини, яка розраховується
шляхом множення ставки податку на суму прибутку до оподаткування, відображеної у складі
прибутку або збитку. Податковий ефект змін тимчасових різниць за 2018 рік наведено в таблиці
нижче.
Таблиця № 5.30.
Податковий ефект змін тимчасових різниць за 2018 рік

№ Найменування

1
2
3
4

5

6
7

Залишкова
вартість
виробничих ОЗ,
НМА
Збитки минулих
періодів
Резерв сумнівних
боргів
Забезпечення на
виконання
судових рішень
Податок на
прибуток
пов'язаний з
дооцінкою
основних засобів
Всього
Разом

Відстроче
ні
податкові
активи на
01.01.2018

Відстро-ч
ені
податков
і
зобов'яза
ння на
01.01.201
8

Віднесен
о на
прибуток
або
збиток

556 983

-20 546

536 437

0
1 374

14

1 388

77 037

55 168

21 869

142 298
78 411

699 281
620 870

-31 064
34 608

Таблиця № 5.31.
Податковий ефект змін тимчасових різниць за 2017 рік
Тис. грн

Відне-се
но на
додатко
-вий
капітал

Тис. грн.
ВідстроВідстро-ч
чені
ені
податко
податков
ві
і активи
зобов'яз
на
ання на
31.12.201
31.12.201
8
8

-31 034

111 234
23 257

647 671
624 414

№ Найменування

1
2
3
4

5
6
7

8
9

Залишкова
вартість
виробничих ОЗ,
НМА
Збитки минулих
періодів
Резерв сумнівних
боргів
Забезпечення на
виконання
судових рішень
Забезпечення
виплат ПФ
Інші забезпечення
Податок на
прибуток
пов'язаний з
дооцінкою
основних засобів
Всього
Разом

Відстроче
ні
податкові
активи на
01.01.2017

Відстро-ч
ені
податков
і
зобов'яза
ння на
01.01.201
7

Віднесен
о на
прибуток
або
збиток

621 058

64 075

151 588

Відне-се
но на
додатко
-вий
капітал

Відстро-ч
ені
податков
і активи
на
31.12.201
7

556 983

-151 588
1 374

1 374

10 803

66 234

77 037

7 170

-7 170

7 760

-7 760

179 855
177 320

Відстрочені
податко
ві
зобов'яз
ання на
31.12.201
7

800 913
623 593

-37 557
34 834

-37 557

142 298
78 411

699 281
620 870

Тимчасові різниці розраховувалися за ставками оподаткування, що діятимуть протягом періоду,
у якому будуть здійснюватися реалізація або використання активу та погашення зобов'язання.
Ставки податку на прибуток підприємств з урахуванням пункту 10 підрозділу 4 розділу XX
"Перехідні положення", та статті 136 Податкового кодексу України становлять:
- з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року включно - 18 відсотків;
- з 1 січня 2019 року – 18 відсотків.
Підприємство регулярно переглядає допущення, які лежать в основі оцінки відшкодування його
відкладених податкових активів, і робить коригування в необхідному розмірі. При оцінці
ймовірності того, що в майбутньому з'явиться оподатковуваний прибуток, за рахунок якої
збитки, перенесені на майбутні періоди, будуть зараховані, керівництво Підприємства розглядає
поточну ситуацію і майбутні економічні вигоди виходячи з бізнес-планів.
Відстрочені податкові активи визнаються в тій мірі, в якій існує ймовірність відновлення
тимчасових різниць і отримання у майбутньому достатнього оподатковуваного прибутку, проти
якого можуть бути використані тимчасові різниці.
5.23. Операції з пов’язаними сторонами.
У розумінні МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» у Підприємства відсутні

операції з пов‘язаними сторонами.
5.24. Інформація за сегментами.
Операційний сегмент визначається на підставі внутрішніх звітів, які аналізуються керівництвом
Підприємства. На підставі цих звітів, пріоритетним операційним сегментом визначено
господарський сегмент – «Виробництво феросплавів».
Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку або збитків, їх
оцінка проводиться відповідно до оцінки операційного прибутку або збитків в фінансовій
звітності. Фінансові доходи та витрати Підприємства, а також податки на прибуток
розглядаються з погляду всього Підприємства і не розподіляються на операційні сегменти.
Таблиця № 5.32.
Інформація за сегментами
Тис.грн.
№
Показник
з/п

1

5
6
7

2
Реалізація зовнішнім
покупцям (рахунки 70)
Реалізація іншим звітним
сегментам
Інші операційні доходи (без
70 рахунків, ряд. 2120 Ф2)
Фінансові доходи
(ряд.2000+2120 Ф2)
Доход від участі в капіталі
Інші доходи
Дохід з податку на прибуток

8

Всього доходів

9

Собівартість реалізації

10
11

Адміністративні витрати
Витрати на збут

12

Інші операційні витрати

13
14

Інші витрати
Фінансові витрати

15

Податок на прибуток

16

Всього витрат

1
2
3
4

17
18

Фінансовий результат
діяльності підприємства
Активи підприємства

Виробництво
феросплавної
продукції
2018
2017
98,44% 92,78%
3
4
19 299
17 516
070
546
(
(
)
)
1 720
2 262
077
889
21 019
19 779
147
436
101
220
28 562
732
х
х
21 047
19 780
811
388
18 112
12 342
507
270
229 682 179 001
473 880 318 009
1 670
3 658
658
713
37 751
15 771

20 524
476
523 335
16 355

16 513
764
3 266
623
15 096

Нерозподілені
статті
2018
1,56%
7
305
260
(
)

2017
7,22%
8
1 362
805
(
)

27 207

176 055

332
467
2
452
х
332
920
286
492
3 633
7 496

1 538
860
17
57
х
1 538
934

26 425

284 652

597
89 038
151
687
565
368
-232
448
258

Всього
2017
100%
10

1 227
248 475

2018
100%
9
19 604
330
(
)
1 747
284
21 351
614
103
29 014
х
21 380
731
18 398
999
233 314
481 375
1 697
083
38 348
89 038

606 763

151 687

606 763

2 140
026

21 089
844

18 653 790

-601 091

290 887

2 665 532

1 174

16 614

16 271 509

960 241
13 927
24 741

18 879 352
(
)

-

2 438 944
21 318 296
237
789
х
21 319 322
13 302 511
192 928
342 750
3 943 365
16 998
248 475

742
12 804
819

951
11 990
279

19

Зобов’язання підприємства

20

Капітальні інвестиції

151 834

151 630

21

Амортизація необоротних
активів

513 594

558 551

704
202
538
216
964

558

11 797

368 798

163 427

8 124

43 456

521 718

602

932 856

446
13 007
357

12 923 135

6.Умовні зобов’язання, інші зобов'язання та ризики.
6.1. Вплив зовнішніх факторів на діяльність підприємства.
На діяльність підприємства, як i на всі підприємства металургійної галузі, чималий вплив має
зовнішнє економічне становище та податкова політика держави. Підприємство функціонує в
нестабільному середовищі, що пов’язане з наслідками світової економічної кризи та
нестабільною ситуацією в Україні. Жорстка конкуренція на світових ринках змушує
Підприємство постійно удосконалювати технологію виробництва продукції, підвищуючи її
якість з одночасним зниженням витрат, впроваджувати нові технології. Проблемними
питаннями для підприємства є:
1. Загострення конкуренції на світових ринках.
2. Зростання залізничних тарифів та цін на сировину, електроенергію, що позначається на
збільшені собівартості продукції.
3. Низький попит на феросплави з боку українських споживачів.
4. Несвоєчасне відшкодування ПДВ з бюджету при відвантажені продукції на експорт - як
наслідок зменшення оборотності обігових коштів.
5. Нестабільна політична та законодавча ситуація.
6. Коливання курсу національної валюти, що значно знижує попит на продукцію як вітчизняних
так i іноземних споживачів.
7. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
Підприємство в процесі здійснення господарської діяльності дотримується вимог чинного
законодавства в усiх сферах. Проте сучасне законодавче поле має особливості, якi створюють
певні ризики для Підприємства. У зв'язку з численними змінами, що вносяться до чинних
законодавчих актiв, iснує багато суперечностей мiж нормативними актами, також залишається
багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульованих на законодавчому рiвнi. Деякi
важливi питання регулюються не Законами, а підзаконними актами. Така ситуація дає
можливість органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання
тлумачити дiюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабільності правового
регулювання. Недостатня розвиненiсть судової системи ускладнює отримання судових рішень в
короткi термiни. Недосконалiсть фiнансових iнструментiв в Українi, впливає на ринкову
поведiнку споживачiв - вiддавати перевагу нижчiй цiнi, а не вищiй якостi й гарантіям
експлуатаційної надійності.
Вплинути на діяльність підприємства можуть такi змiни, як:
- пiльги в оподаткуваннi для пiдприємств, якi iнвестують кошти у вiдновлення основних засобiв;
- вчасне розрахування покупців за поставлену продукцiю;
- вихiд з нестабiльного економiчного становища;
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- вихiд на новi ринки збуту.
6.2. Податкове законодавство.
Податкове і митне законодавство в Україні може тлумачитися по-різному і часто змінюється.
Відповідні державні органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства керівництвом
Підприємства і його вживання в ході діяльності Підприємства. Також існує можливість того, що
операції і діяльність, до яких у минулому в податкових органів не було зауважень, будуть
оскаржені. В результаті, податкові органи можуть нарахувати істотні додаткові суми податків,
штрафів і пені. Податкові органи мають право перевіряти податкові періоди протягом трьох
календарних років після їх завершення. При певних обставинах перевірки можуть охоплювати
більш тривалий період.
Законодавством України в області трансфертного ціноутворення передбачено подання звіту за
2018 рік до органів Міндоходів до 01.10.2019. Після перевірки звіту про трансфертне
ціноутворення у випадку виявлення розбіжностей відносно трансфертного ціноутворення,
розрахунки Підприємства з податку на прибуток можуть зазнати змін.
6.3. Судові процеси.
В ході нормального ведення бізнесу Підприємство час від часу одержує претензії. Виходячи з
власної оцінки, а також зовнішніх професійних консультацій, керівництво Підприємства вважає,
що істотні збитки за позовами станом на 31.12.2018 року очікуються у сумі 121 495 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2017р. істотні збитки по позовах очікувалися у сумі 427 983 тис. грн.
6.4. Активи, передані в заставу.
Підприємство передало в заставу як забезпечення залучених позикових коштів третіми особами
наступні активи - суми відображені за первісною вартістю.
Таблиця № 6.1.
Активи, передані в заставу
Тис. грн.
№

Показник

1
2
3

Основні засоби
Товарно-матеріальні цінності
Всього

Станом на
31.12.2017 р.
Активи в заставі
631 264
631 264

Станом на
31.12.2018 р.
Активи в заставі
643 329
643 329

6.5. Управління фінансовими ризиками. Чинники фінансових ризиків.
Функція управління ризиками на Підприємстві здійснюється щодо фінансових ризиків, а також
операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик складається з ринкового ризику
(включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки і інший ціновий ризик), кредитного
ризику і ризику ліквідності. Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти
ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління
операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне функціонування
внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до

мінімуму.
6.6. Кредитний ризик.
Кредитний ризик - це ризик того, що Підприємство зазнає фінансові збитки, оскільки деякі
контрагенти не виконають свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському
договору. Підприємство піддається кредитному ризику, пов'язаному з її операційною
діяльністю (перш за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і
фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках і фінансових організаціях, валютні
операції і інші фінансові інструменти.
Керівництво Підприємства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості за
основною діяльністю і контролює прострочені суми. У зв'язку з цим керівництво вважає за
необхідне розкривати інформацію про терміни і іншу інформацію про кредитний ризик.
Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.
На думку керівництва Підприємства, кредитний ризик належним чином врахований в створених
резервах на знецінення відповідних активів.
6.7. Концентрація кредитного ризику.
У Підприємства існує концентрація кредитного ризику. Далі представлена інформація про
загальну сукупну суму заборгованості найбільших клієнтів та її частку в загальній сумі
фінансової дебіторської заборгованості
Таблиця № 6.2.
Загальна сукупна сума заборгованості найбільших клієнтів
№
1
2
3

Показник
Загальна сума дебіторської заборгованості
Сукупна сума дебіторської заборгованості
п’яти найбільших контрагентів
Їх частка в загальній сумі дебіторської
заборгованості

31.12.2017

Тис. грн.
31.12.2018

4 675 892
3 887 751

4 919 219
4 471 325

83,14%

90,90%

6.8. Ринковий ризик.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по
фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають
чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари
і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти, яким
притаманний ринковий ризик, включають дебіторську заборгованість, кредити і позики,
депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти.
6.9. Валютний ризик.
Підприємство працює з міжнародними покупцями і постачальниками і тому піддається
валютному ризику, пов'язаному з різними валютами, в яких здійснюються операції (головним
чином, в доларах США та євро). Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні
комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від

гривні.
Аналіз чутливості до ризику розглядає тільки залишки по монетарних статтях, виражених в
іноземній валюті, і коректує перерахунок цих залишків на звітну дату за умови 10-процентної
зміни курсів валют. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції
або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривни.
В представленій нижче таблиці показана концентрація ризику зміни обмінних курсів іноземних
валют за станом на кінець та початок звітного періоду:
Таблиця № 6.5.

Концентрація ризику зміни обмінних курсів
№
з/п

Валюта

1

2
Долар
США
Євро

1
2

Всього

3

На 31.12.2018 р.
Монетарні Монетарні
Разом
активи
зобов’язання різниця
3
4
5

На 31.12.2017 р.
Монетарні Монетарні
Разом
активи
зобов’язання різниця
6
7
8

2 075 767

(2 010 187)

543 427

(2 762 212)

(2 218 785)

2 188 289

(32 395)

1 896 105

(293 075)

1 603 030

4 264 056

(2 042 582)

2 439 532

(3 055 287)

(615 755)

65 580
2 155
894
2 221
474

В представленій нижче таблиці показана зміна фінансового результату та власного капіталу в
результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші
змінні характеристики залишаються фіксованими:
Таблиця № 6.6.
№
з/п

Найменування статті

1

2
Зміцнення долара США на
10 %

1

На 31.12.2018 р.
вплив на
вплив на
прибуток/ власний
(збиток)
капітал
3
4

На 31.12.2017 р.
вплив на
вплив на
прибуток/( власний
збиток)
капітал
5
6

6 558

6 558

(221 879)

(221 879)

2

Послаблення долара США
на 10 %

(6 558)

(6 558)

221 879

221 879

3

Зміцнення євро на 10 %

215 589

215 589

160 303

160 303

4

Послаблення євро на 10 %

(215 589)

(215 589)

(160 303)

(160 303)

Внаслідок вказаного вище ризику станом на 31 грудня 2018 року, якби курс долара США та

євро по відношенню до гривні виріс/знизився на 10% при незмінності інших чинників, чистий
прибуток/збиток до оподаткування за 2018 рік був би на 222 147тисяч гривень більше/менше (на
31 грудня 2017 рік – на 61 576 тисяч гривень менше/більше).
6.10. Ризик зміни відсоткової ставки.
Доходи і грошові потоки Підприємства від операційної діяльності, в основному, не залежать від
змін ринкових відсоткових ставок.
6.11. Ціновий ризик.
Підприємство не піддається ціновому ризику стосовно цінних паперів, оскільки у Підприємства
відсутні значних інвестиції в цінні папери або фінансові інструменти, які піддавали б її ризику
зміни товарних цін.
6.12.Ризик ліквідності.
Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні
фінансових зобов'язань. Значна частина поточних зобов’язань підприємства сконцентрована у
юридичної особи - нерезидента України та довгострокових зобов’язаннях - у фізичної особи –
поручителя.
Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових
коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні
терміну їх погашення. Управління поточною ліквідністю Підприємства здійснюється шляхом
контролю над дебіторською та кредиторською заборгованістю, коштами, витраченими на
інвестування, і використання короткострокового фінансування.
Нижче, наведені зобов'язання Підприємства за термінами, що залишилися до погашення
відповідно до договорів. Суми, наведені в таблиці, – це недисконтовані грошові потоки згідно з
угодами. Нижче представлений аналіз фінансових зобов'язань за термінами погашення.
Таблиця № 6.7.
Аналіз фінансових зобов'язань за термінами погашення
Тис. грн.
№ Показник
1
2
3
4

Кредити банків
Інші довгострокові
зобов’язання
Разом довгострокові
зобов’язання
Кредиторська
заборгованість за
товари, роботи,
послуги

На 31.12.2018
До 3
Від 3
місяців місяців
до 6
місяців
х
х

Від 6
Від 1
місяців до року до
1 року
3 років

Більше
3 років

Разом

х

х

х

х

-

-

-

-

221 251

221 251

-

-

-

-

221 251

221 251

2 084
402

140 205

88 112

-

-

2 312 719

5

6
7
8

Поточні зобов’язання (
з оплати праці,
страхування,
бюджетом)
Інші поточні
зобов’язання
Поточні зобов‘язання
з одержаних авансів
Разом поточні
зобов’язання

-

-

-

-

50 282

50 282

116 222

860

7 399 530

-

-

7 516 612

672 840

697 776

345 057

-

-

1 715 673

2 923
746

838 841

7 832 699

-

-

11 595 286

6.13. Управління капіталом.
Метою Підприємства при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи Підприємства,
як безперервно діючого об’єкта, для того щоб приносити прибуток акціонерам і вигоди іншим
зацікавленим сторонам.
Українським законодавством встановлені наступні вимоги до капіталу акціонерних
Підприємств:
акціонерний капітал на дату реєстрації підприємства повинен складати не менше 1 250
мінімальної заробітної платні;
якщо вартість чистих активів Підприємства станом на кінець другого або кожного
наступного фінансового року менше його акціонерного капіталу Підприємство зобов'язано
зменшити свій акціонерний капітал і внести відповідні зміни до Статуту; якщо вартість чистих
активів стає менше мінімального розміру акціонерного капіталу, Підприємство підлягає
ліквідації.
Вартість чистих активів станом на 31.12.2018 відповідно до рекомендацій ДКЦП і ФР і
Міністерства фінансів України визначена як різниця між вартістю майна підприємства та його
зобов’язаннями й складає 3 607 089 тис. грн, станом на 31.12.2017 року - 3 348 374 тис. грн.
7. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу.
Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату
випуску фінансової звітності підприємства. Підприємство має намір застосовувати ці стандарти
з дати їх вступу в силу.
Ряд нових стандартів, роз'яснень та змін до стандартів вступає в силу для річних періодів, що
починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати. Зокрема, Підприємство не застосувало
достроково такі нормативні документи, роз'яснення і зміни до стандартів.
Зміни, які є частиною щорічного вдосконалення МСФЗ за період 2015 – 2017 рр. та які
набирають чинності з 01.01.2019 року:
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу» та МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність»
(випущені у грудні 2017 року і застосовуються для річних звітних періодів, які починаються з 1
січня 2019 року або після цієї дати). Зокрема, у МСФЗ 3 тепер міститься вимога повторної
оцінки частки в бізнесі за умов, коли суб'єкт господарювання отримує контроль над таким
бізнесом, який є спільною операцією. Зазначена вимога пов’язана з позиціонуванням такої угоди

як поетапного об’єднання бізнесу. У МСФЗ 11 робиться уточнення щодо спільного контролю:
коли підприємство отримує спільний контроль над бізнесом, що є спільною операцією,
підприємство не проводить повторної оцінки раніше визнаної частки в цій компанії;
МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» зазнає незначних трансформацій. Зокрема, §52B
із зазначеного стандарту вилучено, натомість його основну ідею перемістили до §52А.
Податкові наслідки доходу у формі дивідендів визнають тоді, коли визнають зобов’язання
виплатити дивіденди. Це твердження застосовують до всіх податкових наслідків дивідендів, а не
тільки до ситуацій, за яких існують різні ставки податку для розподіленого та нерозподіленого
прибутку;
КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність по відношенню до правил обчислення податку на
прибуток» (випущені у червні 2017 року і застосовуються для річних звітних періодів, які
починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати) уточнює вимоги щодо визнання і оцінки
податкового зобов’язання або податкового активу, коли існує невизначеність у обліку податків
на прибуток;
МСБО (IAS) 23 «Витрати на позики» зміни вносять в частині витрат на позики, що
підлягають капіталізації, і безпосередньо стосуються § 14. Зміни уточнюють: якщо будь-які
конкретні позики залишаються непогашеними після того, як відповідний актив буде готовий до
його очікуваного використання або продажу, це запозичення стає частиною коштів, які суб'єкт
господарювання в цілому запозичує, під час розрахунку ставки капіталізації на загальні позики.
З 1 січня 2019 року набирають чинності окремі зміни до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти», МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства», МСБО (IAS)
19 «Виплати працівникам».
Підприємство проводить оцінку того, як ці зміни вплинуть на його фінансове становище і
результати діяльності.
- МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює
собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді
ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКР
(SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ
(IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і
вимагає, щоб орендарі відбивали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в
балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди.
Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з
низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (Оренди з
терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання
щодо орендних платежів (Зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право
користування базовим активом протягом терміну оренди (Актив у формі права користування).
Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо
від витрат по амортизації активу в формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події
(наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни
індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків
орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в як коригування активу в
формі права користування. Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16
практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17.

Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи
класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і
фінансову.
Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу
інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних
періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.
Підприємство проводить оцінку того, як ці зміни вплинуть на його фінансове становище і
результати діяльності в подальшому.
Станом на 01.01.2019 р. у Підприємства відсутні активи у формі права користування
орендованим майном та зобов'язання з оренди.
8. Події після звітної дати.
Факти господарської діяльності, які вплинули, чи можуть вплинути на фінансовий стан,
результати діяльності підприємства та рух грошових коштів й мали місце в період між звітною
датою та датою затвердження фінансової звітності, що потребують коригування або розкриття у
фінансовій звітності за 2018 рік відповідно до МСФЗ:
- станом на 31.12.2018 року підприємство не відобразило в складі фінансової звітності
узгоджені зобов’язання з податку на прибуток на суму 20 554 тис. грн. у відповідності до
даних податкової звітності за 2018 рік (нарахування за четвертий квартал 2018 року).
9. Затвердження фінансової звітності.
Фінансова звітність підготовлена до випуску Правлінням АТ «Нікопольський завод
феросплавів» 26 лютого 2019 року та підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.

Голова правління

В.С. Куцін

Директор фінансовий,
головний бухгалтер

Р.В. Пономаренко

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

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

2

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)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
Текст аудиторського звіту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА
ФIРМА
"КАУПЕРВУД"
20219083
49000, Днiпро, вул. Гоголя, 15А
0031

з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
д/в
номер: 829А, дата: 06.02.2019
дата початку: 06.02.2019,
закінчення: 24.04.2019
24.04.2019
209 000,00

дата

Акцiонерам, Наглядовiй радi та Правлiнню АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ"
Звiт
щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" (надалi - "Компанiя"), що складається з
балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 р., та звiту про фiнансовi результати
(звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал, звiту про рух грошових коштiв (за
прямим методом) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi,
включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик (надалi - "фiнансова звiтнiсть"). На
нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 р., та її фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам законодавства України, що
регулюють питання бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням
В Примiтцi 5.23 до фiнансової звiтностi компанiї зазначено, що у Компанiї вiдсутнi операцiї з
пов'язаними сторонами у розумiннi МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони".
Станом на дату цього звiту ми не одержали перелiку пов'язаних осiб, отже, у нас не було
можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо розкриття iнформацiї
про пов'язанi сторони станом на 31.12.2018 року i за 2018 фiнансовий рiк. Вiдповiдно, ми не
мали можливостi визначити, якi коригування потрiбнi до розкриття залишкiв та операцiй з
пов'язаними особами.
У статтi балансу (звiту про фiнансовий стан) "Iншi довгостроковi зобов'язання" вiдображенi
зобов'язання на суму 221 251 тис. грн. i, як зазначено в Примiтцi 6.12 до фiнансової звiтностi,
термiн погашення цих зобов'язань складає бiльше трьох рокiв. Ми не отримали достатнiх та
належних аудиторських доказiв, якi б надали нам можливiсть переконатися у правильностi
класифiкацiї Компанiєю цiєї кредиторської заборгованостi та її вартостi.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Ми звертаємо увагу на те, що у роздiлi 2 Примiток до фiнансової звiтностi Компанiї вказано,
що Компанiя веде свою дiяльнiсть в нестабiльному середовищi, яке iснує на даний час в
Українi, i не iснує чiткого уявлення про заходи, щодо подолання iснуючої кризи. Тому
виникає невизначенiсть, яка може вплинути на подальший фiнансовий стан Компанiї. Цi
умови вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв
здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку що до
цього питання не було модифiковано.
Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо думки щодо цих питань. Додатково до
питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що описанi
нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Дебiторська заборгованiсть
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все тим, що
дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги є суттєвою статтею балансу
(звiту про фiнансовий стан) Компанiї. Станом на 31.12.2018 р. дебiторська заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи складає 29,4% вартостi активiв Компанiї.
Облiкова полiтика Компанiї та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi
викладенi у роздiлах 4.9 та 5.6 Примiток до фiнансової звiтностi Компанiї за 2018 рiк.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облiкову полiтику Компанiї щодо визнання дебiторської заборгованостi та щодо
знецiнення дебiторської заборгованостi;
Розглянули матерiали рiчної iнвентаризацiї Компанiї за розрахунками з дебiторами;
Проаналiзували матерiали зовнiшнiх пiдтверджень розрахункiв з контрагентами Компанiї по
проведеним запитам;
Перевiрили об?рунтованiсть та повноту розрахунку резерву пiд збитки за фiнансовими
активами;
Перевiрили повноту розкриття iнформацiї щодо цього питання у Примiтках до фiнансової
звiтностi Компанiї за 2018 рiк;
Виконали аудиторськi процедури, що включають, окрiм iншого, iнспектування,
спостереження, повторне обчислення, аналiтичнi процедури. Нашi процедури виконувалися на
вибiрковiй основi та з урахуванням вiдповiдного рiвня суттєвостi.
Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, був

проведений iншим аудитором, який 12 квiтня 2018 року висловив думку з застереженням
щодо цiєї фiнансової звiтностi. Основа для думки iз застереженням полягала в тому, що
iнформацiя щодо операцiй з пов'язаними сторонами не розкрита у вiдповiдностi до вимог
МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони".
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається iнформацiї, яка мiститься в наступних звiтах:
Звiт про управлiння за 2018 рiк;
Звiт про платежi на користь держави за 2018 рiк (у разi необхiдностi його подання згiдно
законодавства України);
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк.
Цi звiти не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Звiт про управлiння за 2018 рiк
Компанiя пiдготувала Звiт про управлiння за 2018 рiк (надалi - "Звiт про управлiння") 28
лютого 2019 року. Звiт про корпоративне управлiння за 2018 рiк (надалi - "Звiт про
корпоративне управлiння"), який не входить до складу Звiту про управлiння та входить до
складу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк, наданий аудиторам до дати
надання цього звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту). Iнформацiя щодо Звiту про
корпоративне управлiння наведена у роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i
нормативних актiв" цього звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту).
У Звiтi про управлiння ми не виявили суттєву невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю й
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або того, чи ця

iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактiв,
якi б необхiдно було включити до нашого звiту незалежного аудитора.
Звiт про платежi на користь держави за 2018 рiк
Компанiя планує пiдготувати Звiт про платежi на користь держави за 2018 рiк (надалi - "Звiт
про платежi"). Очiкується, що Звiт про платежi, у разi необхiдностi його подання згiдно
законодавства України, буде наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора. Пiсля отримання й
ознайомлення з iнформацiєю у Звiтi про платежi та, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому
iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про це питання тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями.
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк
Компанiя планує пiдготувати й оприлюднити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за
2018 рiк пiсля дати оприлюднення цього звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту).
Пiсля отримання й ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми
дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про це питання тим,
кого надiлено найвищими повноваженнями.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
-

iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

-

отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

-

оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

-

доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва
невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi.

-

оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї,
що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
1. Ця iнформацiя представлена на виконання вимог частин 3 та 4 статтi 14 Закону України
"Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VII
(надалi-"Закон") про надання додаткової iнформацiї за результатами обов'язкового аудиту
пiдприємства, що становить суспiльний iнтерес:
ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" було призначено для виконання цього завдання з обов'язкового
аудиту рiшенням Наглядової ради Компанiї б/н вiд 10.01.2019 року;
Загальна тривалiсть виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Компанiї
ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце,
та повторених призначень становить один рiк. Це завдання є першим роком проведення ТОВ
АФ "КАУПЕРВУД" обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Компанiї пiсля визнання
Компанiї суб'єктом суспiльного iнтересу у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV;
Ми планували аудит так, щоб виконати його ефективно. Ми спрямовували аудиторську
роботу на дiлянки, в яких, за очiкуванням, найбiльшi ризики суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства або помилки та вiдповiдно спрямовувати меншу роботу на iншi дiлянки. Ми
використовували тестування й iншi способи аналiзу генеральних сукупностей на наявнiсть
викривлень. Нашi аудиторськi оцiнки, якi включають, зокрема:
- опис та оцiнку ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що

перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства;
- посилання на вiдповiдну статтю або iнше розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi для
кожного опису та оцiнки ризику суттєвого викривлення iнформацiї у звiтностi, що
перевiряється;
- стислий опис заходiв, вжитих нами для врегулювання таких ризикiв;
- основнi застереження щодо таких ризикiв,
наведенi нами у роздiлах "Основа для висловлення думки iз застереженням" та "Ключовi
питання аудиту" цього Звiту незалежного аудитора (аудиторського звiту).
При виконаннi аудиту нами не було виявлено iнших питань стосовно аудиторських оцiнок,
щодо яких ми вважаємо за необхiдне розкрити iнформацiю вiдповiдно до вимог пункту 3
частини 4 Статтi 14 Закону;
Згiдно результатiв нашого аудиту, виявленi суттєвi порушення i викривлення були обговоренi
нами з управлiнським персоналом Компанiї. Тi з викривлень, якi залишилися не
виправленими, описанi у роздiлi "Основа для думки iз застереженням". Виявленi нами
порушення не пов'язанi з ризиком шахрайства. Нам не вiдомо про будь-якi фактичнi або
пiдозрюванi подiї, пов'язанi з шахрайством;
Ми пiдтверджуємо, що звiт незалежного аудитора (аудиторський звiт) щодо аудиту фiнансової
звiтностi Компанiї узгоджений з додатковим звiтом для Наглядової ради (аудиторського
комiтету);
Звiт про управлiння узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Компанiї;
ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" не надавало Компанiї послуг заборонених законодавством;
ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по вiдношенню до
Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до
нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до
цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Пiд час проведення аудиту нами не було встановлено жодних
додаткових фактiв або питань, якi могли б вплинути на нашу незалежнiсть та на якi ми б
вважали за необхiдне звернути увагу;
ТОВ АФ "КАУПЕРВУД", крiм послуг з обов'язкового аудиту, надавала Компанiї послуги з
виконання завдання з надання обмеженої впевненостi.

У роздiлi "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi" цього звiту незалежного аудитора
(аудиторського звiту) розкрито iнформацiю щодо обсягiв аудиту та власних для аудиту
обмежень.
2. Ця iнформацiя представлена на виконання вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV (iз змiнами та доповненнями)
(надалi-"Закон про цiннi папери")
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i подання Звiту про
корпоративне управлiння за 2018 рiк у вiдповiдностi до вимог Закону про цiннi папери та
Положення про розкриття iнформацiї емiтента цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням
НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (зi змiнами та доповненнями).
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
звiтування Компанiї.
Аудитор у вiдповiдностi до вимог останнього абзацу частини 3 статтi 401 Закону про цiннi
папери повинен перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статтi 401 Закону
про цiннi папери та висловити думку щодо iнформацiї зазначеної в пунктах 5-9 частини 3
статтi 401 Закону про цiннi папери.
Ми звертаємо увагу на те, що ця перевiрка здiйснена нами на виконання вимог Закону про
цiннi папери та не є аудитом вiдповiдно до МСА.
2.1. У Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк ми перевiрили iнформацiю, зазначену в
пунктах 1-4 частини 3 статтi 401 Закону про цiннi папери.
У Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк наведено, що
Компанiя в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Компанiя не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства"
питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено
до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв
Компанiї кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на
власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
Компанiя не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання

юридичних осiб. Компанiєю не приймалося рiшення про добровiльне застосування
перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Компанiї на фондових бiржах не торгуються, Компанiя
не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в
цьому пунктi кодекси не наводяться.
Компанiя у своїй роботi застосовує Принципи корпоративного управлiння вiдповiдно до
Рiшення НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р., якi розмiщенi за посиланням
https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravl
nnya/
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Компанiєю в своїй дiяльностi,
визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика
корпоративного управлiння не застосовується.
У роздiлi 3 звiту про корпоративне управлiння наведено iнформацiю про проведенi загальнi
збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;
У роздiлi 4 звiту про корпоративне управлiння наведено персональний склад наглядової ради
емiтента, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.
2.2. Думка стосовно iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно
вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону про цiннi папери
На нашу думку, у суттєвих аспектах, iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння,
зазначеної згiдно пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону про цiннi папери стосовно: опису
основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Компанiї;
перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Компанiї;
iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах
Компанiї; порядку призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї; повноважень
посадових осiб Компанiї не протирiчить iнформацiї наданiй у фiнансовiй звiтностi та
вiдповiдає вимогам законодавства України з цих питань.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Шавкун
Олена Романiвна.
Генеральний директор ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"
Ключовий партнер з аудиту (партнер завдання з аудиту)

В.В. Галасюк
О.Р. Шавкун

Аудитор
(Сертифiкат аудитора № 004634 виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України
100 вiд 30.03.2001 р.)

Мiсто Днiпро, 24 квiтня 2019 року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД"
(Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 20219083).
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0031.
ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" пiд №0031 включене до Роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" та "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають
право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять
суспiльний iнтерес".
49044, Україна, мiсто Днiпро, вул. Гоголя, 15 А.
http: www.galasyuk.com
e-mail: v.v.galasyuk@gmail.com

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

1
03.08.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
06.08.2018

03.08.2018
17.08.2018
12.09.2018
28.12.2018

06.08.2018
17.08.2018
13.09.2018
28.12.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

