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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Закрите акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 31167067 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 53201, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, 56 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 0566291410, 0566291588 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 denis.kuznichenko@nrp.interpipe.biz  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних  Комісії 24.04.2012 
 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у 

80(1333) Відомості Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку   27.04.2012 
 (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.nrp.interpiре.biz 

 

в мережі Інтернет 23.04.2012 

 (адреса сторінки)  (дата) 

http://www.nrp.interpiре.biz/


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

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

    в) банки, що обслуговують емітента X 

    г) основні види діяльності X 

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  

    е) інформація про рейтингове агентство  

    є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента:  

    а) інформація про випуски акцій емітента X 

    б) інформація про облігації емітента  

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    г) інформація про похідні цінні папери  

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

    в) інформація про зобов'язання емітента X 

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    б) 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  

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

17. 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  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

30. Примітки: 

Товариство  не входить до об'єднань пiдприємств.  

Товариство та його емiсiйнi цiннi папери (акцiї) вiдповiдно до вимог статтi  41 Закону України 

"Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не потребують рейтингової 

оцiнки.  

Вiдповiдно до абзацу 4 пункту 1.5. глави 2 роздiлу V Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв iнформацiя про органи управлiння Товариством не заповнена 

В звiтному перiодi дивiденди не нараховувались, термiн i порядок виплати дивiдендiв не 

затверджувались. 

Облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери Товариство не випускало. 

В звiтному перiодi Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало. 

Випущенi Товариством цiннi папери (акцiї) iснують в бездокументарнiй формi.  

В звiтному перiодi Товариство борговi цiнi папери не випускало.  

Вiдомостi  вiдповiдно до роздiлу II та III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв за 2011 рiк не наводяться у зв'язку з тим, що дiя  Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв поширюється на Товариство з 30.12.2011 року.   

Товариство  не складало рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерської звiтностi. 

Вiдповiдно до протоколу позачергових Загальних зборiв ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" №180112 вiд 18.01.2012 року 

змiнено найменування Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Вiдповiдно до пункту 1.3. Статуту ПрАТ "НРЗ" 

(зареєстрованого 20.01.2012 року), ПрАТ "НРЗ" є правонаступником  ЗАКРИТОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД". 

У пунктах 6.2. та 7 в колонцi "Дата внесення до реєстру" iнформацiя не зазначалась у зв'язку з 

вiдсутнiстю на теперiшнiй час достовiрних даних вiдносно дати внесення до реєстру.   

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння станом на 31.12.2011 року не 



прийнятий  



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ЗАТ "НРЗ" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Закрите акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 53201 
3.1.5. Область, район 
 Дніпропетровська обл. немає р-н 
3.1.6. Населений пункт 
 мiсто Нiкополь 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 проспект Трубникiв, 56 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 А00 №533260 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 30.11.2001 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Виконавчий комiтет Нiкопольської мiської ради Днiпропетроської областi 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 9 772 445 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 9 772 445 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Публiчне акцiонерне товариство "Банк Кредит Днiпро" 
3.3.2. МФО банку 
 305749 
3.3.3. Поточний рахунок 
 2600430175802 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 Публiчне акцiонерне товариство "Банк Кредит Днiпро" 
3.3.5. МФО банку 
 305749 
3.3.6. Поточний рахунок 
 2600330175801 
3.4. Основні види діяльності 
 29.51.3 - Ремонт i технiчне обслуговування машин та устаткування для металургiї 
  29.24.4 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин та устаткування загального 
призначення 
  45.21.1 - Будiвництво будiвель 
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Заготiвля, переробка, 

металургiйна переробка 

металобрухту чорних металiв 

231666 12.12.2006 Мiнiстерство промислової 

полiтики України 

19.12.2011 

Опис На 2012 рiк отримана нова лiцензiя  

Заготiвля, переробка, 

металургiйна переробка 

металобрухту кольорових 

231696 12.12.2006 Мiнiстерство промислової 

полiтики України 

19.12.2011 



металiв 

Опис На 2012 рiк отримана нова лiцензiя 

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ПАТ "НПТЗ" 05393108 

53201, Дніпропетровська обл., 

немає р-н, м. Нiкополь, проспект 

Трубникiв, 91 

0,0000102328 

ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО 

ТЬЮБ" 
35537363 

53200, Дніпропетровська обл., 

немає р-н, м. Нiкополь, проспект 

Трубникiв, 56 

25,0099949399 

ТОВ "Технологiї ефективного 

управлiння" 
35530698 

03057, Київська обл., немає р-н, 

м. Київ, вул. Дегтярiвська, 31 
24,9899999437 

ПрАТ "СЕНТРАВIС 

ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 
30926946 

53201, Дніпропетровська обл., 

немає р-н, м. Нiкополь, проспект 

Трубникiв, 56 

25,0099949399 

ТОВ "Iнвесттехнологiї" 35312523 

53201, Дніпропетровська обл., 

немає р-н, м. Нiкополь, проспект 

Трубникiв, 91 

24,9899999437 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Усього 100 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2011 рiк - 514 осiб. 
У 2011 роцi на ЗАТ "НРЗ" не було позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 
сумiсництвом. 
Кiлькiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) в 2011 
роцi склала - 6 осiб.  
У 2011 роцi фонд оплати працi склав  - 17304779 грн.  
Вiдносно 2010 року розмiр фонду оплати працi збiльшився на 3317099 грн.  
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним 
потребам ЗАТ "НРЗ" у 2011 роцi не затверджувалась. У 2011 роцi було забезпечене обов'язкове 
навчання та пiдвищення квалiфiкацiї 167 робiтникiв ЗАТ "НРЗ".  
 
 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



  35537363   
6.1.4. Рік народження 
  
6.1.5. Освіта 
 данi вiдсутнi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 данi вiдсутнi  
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Посадовiй особi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. Обрано до складу 
Наглядової ради ЗАТ "НРЗ" членом Наглядової ради 28.02.2008 р. згiдно з рiшенням 
позачергових  загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "НРЗ" (протокол №280208 вiд 28.02.2008р.). 
Обрано головою Наглядової ради 18.06.2009 року згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол 
засiдання Наглядової ради №63 вiд 18.06.2009 року). Вiдкликано зi складу Наглядової ради 
21.04.2011 року згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв  - протокол №210411 вiд 
21.04.2011 р. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
  30926946   
6.1.4. Рік народження 
  
6.1.5. Освіта 
 данi вiдсутнi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 данi вiдсутнi  
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Посадовiй особi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. Обрано до складу 
Наглядової ради ЗАТ "НРЗ" членом Наглядової ради 28.02.2008 р. згiдно з рiшенням 
позачергових  загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "НРЗ" (протокол №280208 вiд 28.02.2008р.). 
Вiдкликано зi складу Наглядової ради 21.04.2011 року згiдно з рiшенням чергових загальних 
зборiв акцiонерiв  - протокол №210411 вiд 21.04.2011 р. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕХНОЛОГIЇ 
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛIННЯ" 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
  35530698   
6.1.4. Рік народження 
  
6.1.5. Освіта 
 данi вiдсутнi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 данi вiдсутнi  
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Посадовiй особi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. Обрано до складу 



Наглядової ради ЗАТ "НРЗ" членом Наглядової ради 28.02.2008 р. згiдно з рiшенням 
позачергових  загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "НРЗ" (протокол №280208 вiд 28.02.2008р.). 
Вiдкликано зi складу Наглядової ради 21.04.2011 року згiдно з рiшенням чергових загальних 
зборiв акцiонерiв  - протокол №210411 вiд 21.04.2011 р. 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
  35537363   
6.1.4. Рік народження 
  
6.1.5. Освіта 
 данi вiдсутнi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 данi вiдсутнi  
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Посадовiй особi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. Обрано до складу 
Наглядової ради ЗАТ "НРЗ" членом Наглядової ради 21.04.2011 року згiдно з рiшенням 
чергових загальних зборiв акцiонерiв  - протокол №210411 вiд 21.04.2011 р. Обрано головою 
Наглядової ради 08.06.2011 року згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання 
Наглядової ради №79 вiд 08.06.2011 року).  
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
  30926946   
6.1.4. Рік народження 
  
6.1.5. Освіта 
 данi вiдсутнi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 данi вiдсутнi  
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Посадовiй особi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. Обрано до складу 
Наглядової ради ЗАТ "НРЗ" членом Наглядової ради 21.04.2011 року згiдно з рiшенням 
чергових загальних зборiв акцiонерiв  - протокол №210411 вiд 21.04.2011 р.  
 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕХНОЛОГIЇ 
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛIННЯ" 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
  35530698   
6.1.4. Рік народження 
  
6.1.5. Освіта 



 данi вiдсутнi 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 данi вiдсутнi  
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Посадовiй особi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. Обрано до складу 
Наглядової ради ЗАТ "НРЗ" членом Наглядової ради 21.04.2011 року згiдно з рiшенням 
чергових загальних зборiв акцiонерiв  - протокол №210411 вiд 21.04.2011 р.  
 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 КОГАН МИХАЙЛО МАРКОВИЧ 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АК 615827 30.08.1999  КIРОВСЬКИМ РВДМУУМВС УКРАЇНИ В 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
6.1.4. Рік народження 
 1968 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 2 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 заступник директора з виробництва ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" 
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Розмiр винагороди, що виплачувалась Когану Михайлу Марковичу, визначений 
штатним розкладом ЗАТ "НРЗ" та контрактом, який було з ним укладено. Обрано на посаду 
Голови Правлiння ЗАТ "НРЗ" 05.02.2009 року згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв  - протокол №050209 вiд 05.02.2009 р. З 30.06.2011 року Когана Михайла Марковича 
звiльнено з посади Голови Правлiння ЗАТ "НРЗ" на пiдставi його заяви про звiльнення за 
власним бажанням вiд 14.06.2011р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Стаж керiвної роботи - 2 роки. Попередня посада - заступник директора з виробництва ТОВ 
"IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". 
 
6.1.1. Посада 
 Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кiца Вадим Миколайович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АК 199342 17.06.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження 
 1951 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 21 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 директор з виробництва ТОВ "Нiкопольський механiчний завод"  
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Розмiр винагороди, що виплачувалась Кiцi Вадиму Миколайовичу, визначений 
штатним розкладом ЗАТ "НРЗ". На пiдставi рiшення Наглядової ради ЗАТ "НРЗ" (протокол 
засiдання Наглядової ради №81 вiд 01.07.2011р.) Кiцу Вадима Миколайовича призначено 
тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння  ЗАТ "НРЗ" на термiн з 01.07.2011р. до 
обрання нового Голови Правлiння. На пiдставi рiшення Наглядової ради ЗАТ "НРЗ" (протокол 



засiдання Наглядової ради №82  вiд 13.07.2011р.)  та  заяви  Кiци В.М. вiд 13.07.11р. вiдкликано 
з 13.07.2011р. тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння  ЗАТ "НРЗ" Кiцу Вадима 
Миколайовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 
роботи - 21 рiк. Попередня посада - директор з виробництва ТОВ "Нiкопольський механiчний 
завод". 
 
6.1.1. Посада 
 Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Дегтяр Андрiй  Вiкторович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 016414 10.07.1995 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi 
6.1.4. Рік народження 
 1978 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 8 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  начальник ремонтно-механiчного цеху ВАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"  
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Розмiр винагороди, що виплачувалась Дегтярю Андрiю  Вiкторовичу, визначений 
штатним розкладом ЗАТ "НРЗ". 13.07.2011р. на пiдставi рiшення Наглядової ради ЗАТ "НРЗ" 
(протокол засiдання Наглядової ради №82 вiд 13.07.2011р.) Дегтяра Андрiя Вiкторовича 
призначено тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння  ЗАТ "НРЗ" на термiн з 
13.07.2011р. до обрання нового Голови Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Попередня посада -  начальник 
ремонтно-механiчного цеху ВАТ "IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД". 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Сокирко Олена Iгнатiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АМ 256283 28.02.2001 НIКОПОЛЬСКИМ МВ УМВС УКРАЇНИ В 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
6.1.4. Рік народження 
 1961 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 3 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 провiдний iнженер з органiзацiї працi ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ",  
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Посадовiй особi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. Сокирко Олену 
Iгнатiївну  обрано до складу Правлiння ЗАТ "НРЗ" членом Правлiння ЗАТ "НРЗ" 05.02.2009 
року згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв  - протокол №050209 вiд 
05.02.2009 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 
роботи - 3 роки. Попередня посада - провiдний iнженер з органiзацiї працi ТОВ "IНТЕРПАЙП 
НIКО ТЬЮБ". 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 



6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Смотрицький Олександр Володимирович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АК 868915 24.03.2000 НIКОПОЛЬСКИМ МВ УМВС УКРАЇНИ В 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
6.1.4. Рік народження 
 1962 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 1 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 старший iнспектор з безпеки оперативно-аналiтичного вiддiлу ВАТ "Нiкопольський 
завод феросплавiв" 
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Посадовiй особi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. Смотрицького 
Олександра Володимировича  обрано до складу Правлiння ЗАТ "НРЗ" членом Правлiння ЗАТ 
"НРЗ" 04.11.2010 року згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв  - протокол 
№041110 вiд 04.11.2010 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Стаж керiвної роботи - 1 рiк. Попередня посада - старший iнспектор з безпеки оперативно-
аналiтичного вiддiлу ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв". 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Боровиков Олександр Олександрович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АМ 256869 23.03.2001 НIКОПОЛЬСКИМ МВ УМВС УКРАЇНИ В 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
6.1.4. Рік народження 
 1977 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 9 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 директор з фiнансiв ТОВ "Нiкопольський механiчний завод" 
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Посадовiй особi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. Боровикова  
Олександра Олександровича  обрано до складу Правлiння ЗАТ "НРЗ" членом Правлiння ЗАТ 
"НРЗ" 28.02.2008  року згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв  - протокол 
№280208 вiд 28.02.2008 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Попередня посада - директор з фiнансiв ТОВ "Нiкопольський 
механiчний завод" 
 
6.1.1. Посада 
 Член Правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Соляник Сергiй Олександрович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АМ 811924 31.01.2002 НIКОПОЛЬСКИМ МВ УМВС УКРАЇНИ В 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
6.1.4. Рік народження 
 1961 
6.1.5. Освіта 
 Вища 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 24 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 начальник ремонтно-механiчного цеху ВАТ "НПТЗ" 
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Посадовiй особi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. Соляника Сергiя  
Олександровича призначено членом Правлiння ЗАТ "НРЗ" 12.09.2002  року згiдно з рiшенням 
Спостережної Ради ЗАТ "НРЗ" (протокол засiдання Спостережної Ради ЗАТ "НРЗ" №7 вiд 
12.09.2002  р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної 
роботи - 24 роки. Попередня посада - начальник ремонтно-механiчного цеху ВАТ "НПТЗ. 
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 СОЛОМАТIН ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АЕ 317984 16.08.1996 НIКОПОЛЬСКИМ МВ УМВС УКРАЇНИ В 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
6.1.4. Рік народження 
 1978 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 2 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  провiдний бухгалтер ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ". 
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений посадовою 
iнструкцiєю. Розмiр винагороди, що виплачувалась Соломатiну Денису Миколайовичу, 
визначений штатним розкладом ЗАТ "НРЗ". Соломатiна Дениса Миколайовича наказом 
Товариства №681л/с вiд 16.11.2010 року  призначено на посаду головного бухгалтера ЗАТ "НРЗ" 
з 16.11.2010  року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж 
керiвної роботи - 2 роки. Попередня посада -  провiдний бухгалтер ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО 
ТЬЮБ". 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Акулова Тетяна Миколаївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 АК 379060 21.10.1998 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi 
6.1.4. Рік народження 
 1977 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 економiст ТОВ "Iнтерпайп Менеджмент" 
6.1.8. Опис 
 Перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи емiтента визначений Статутом 
емiтента. Посадовiй особi винагорода не нараховувалась та не сплачувалась. Обрано до складу 
Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "НРЗ" членом ревiзiйної комiсiї 28.02.2008 р. згiдно з рiшенням 
позачергових  загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "НРЗ" (протокол №280208 вiд 28.02.2008р.). 
28.02.2011 року обрано головою Ревiзiйної комiсiї  на час проведення засiдання Ревiзiйної 
комiсiї 28.02.2011 року згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол засiдання Ревiзiйної 
комiсiї (без номеру) вiд 28.02.2011 року).  Вiдкликано зi складу Ревiзiйної комiсiї 21.04.2011 



року згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв  - протокол №210411 вiд 21.04.2011 
р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не має стажу керiвної 
роботи. Попередня посада - економiст ТОВ "Iнтерпайп Менеджмент". 
 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, 

дата видачі, 

орган, який 

видав) або 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

      
Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Голова Наглядової 

ради 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНI

СТЮ 

"IНТЕРПАЙП 

НIКО ТЬЮБ" 

 35537363    2 444 088 25,0099949

399 

2 444 0

88 

0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

ПРИВАТНЕ  

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"СЕНТРАВIС 

ПРОДАКШН 

ЮКРЕЙН" 

 30926946    2 444 088 25,0099949

399 

2 444 0

88 

0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНI

СТЮ 

"ТЕХНОЛОГIЇ 

ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛIННЯ" 

 35530698    2 442 134 24,9899999

437 

2 442 1

34 

0 0 0 

Усього 7 330 310 75,0099898

235 

7 330 3

10 

0 0 0 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

Кількість за видами акцій 



відсотках) 

      
Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

ПрАТ 

"СЕНТРАВIС 

ПРОДАКШН 

ЮКРЕЙН" 

30926946 53201, Україна, 

Дніпропетровська 

обл., немає р-н, м. 

Нiкополь, проспект 

Трубникiв, 56 

  2 444 088 25,009994

9399 

2 444 0

88 

0 0 0 

ТОВ 

"IНВЕСТТЕХНОЛ

ОГIЇ" 

35312523 53201, Україна, 

Дніпропетровська 

обл., немає р-н, м. 

Нiкополь, проспект 

Трубникiв, 91 

  2 442 134 24,989999

9437 

2 442 1

34 

0 0 0 

ТОВ 

"ТЕХНОЛОГIЇ 

ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛIННЯ" 

35530698 03057, Україна, 

Київська обл., 

немає р-н, м. Київ, 

вул. Дегтярiвська, 

31 

  2 442 134 24,989999

9437 

2 442 1

34 

0 0 0 

ТОВ 

"IНТЕРПАЙП 

НIКО ТЬЮБ" 

35537363 53200, Україна, 

Дніпропетровська 

обл., немає р-н, м. 

Нiкополь, проспект 

Трубникiв, 56 

  2 444 088 25,009994

9399 

2 444 0

88 

0 0 0 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     
Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Усього 9 772 444 99,999989

7672 

9 772 4

44 

0 0 0 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних зборів чергові позачергові 

 X  

Дата проведення 21.04.2011 

Кворум зборів 99,9999897672 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 1. 

Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв 

акцiонерiв. 4. Затвердження звiту Правлiння Товариства за 2010 рiк. 5. 

Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.  6. 

Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства у 2010 роцi, затвердження 

рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу 

прибутку, розмiру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), 

визначення порядку покриття збиткiв. 8. Вiдкликання членiв Наглядової ради 

Товариства. 9. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов 

договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв з ними. 10. Вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства.  11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Прийняття 

рiшення про змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у 

вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 13. Внесення змiн 

до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 14. 

Затвердження  Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства. 15. 

Затвердження  Положення про Наглядову раду Товариства. 16. Затвердження  

Положення про Правлiння Товариства. 17. Затвердження  Положення про 

Ревiзiйну комiсiю Товариства. 18. Затвердження принципiв (кодексу) 

корпоративного управлiння Товариства.  

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:  

Перше питання -  провiдний юрисконсульт ЗАТ  "НРЗ"  Кузниченко Д.Л. 

Друге  питання - Голова Правлiння ЗАТ  "НРЗ" Коган М.М. 

Третє   питання - провiдний юрисконсульт ЗАТ  "НРЗ"  Кузниченко Д.Л. 

Четверте  питання -  директор з економiки та фiнансiв ЗАТ "НРЗ" Боровиков О.О. 

П'яте  та шосте питання - головний бухгалтер ЗАТ "НРЗ" Соломатiн Д.М. 

Сьоме питання - директор з економiки та фiнансiв  ЗАТ "НРЗ" Боровиков О.О. 

З восьмого питання по вiсiмнадцяте питання - провiдний юрисконсульт ЗАТ 

"НРЗ" Кузниченко Д.Л. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

Перше питання - обрано лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв;  

Друге  питання - обрано голову та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв; 

Третє   питання - затверджено регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв; 

Четверте  питання -  затверджено звiт Правлiння Товариства; 

П'яте питання - затверджено звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства; 

Шосте питання - затверджено рiчнi результати дiяльностi та рiчну фiнансову 

звiтнiсть Товариства;  

Сьоме питання - затверджено порядок розподiлу прибутку, строк та порядок 

виплати дивiдендiв не затверджено;  

Восьме питання - вiдкликано членiв Наглядової ради Товариства; 

Дев'яте  питання - обрано членiв Наглядової ради Товариства;  

Десяте питання - вiдкликанi члени Ревiзiйної комiсiї Товариства;  

Одинадцяте питання - обрано членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;  

Дванадцяте питання - питання знято з розгляду;  

Тринадцяте питання - питання знято з розгляду;  

Чотирнадцяте питання -питання знято з розгляду;  

П'ятнадцяте питання - питання знято з розгляду;  

Шiстнадцяте питання - питання знято з розгляду;  



Сiмнадцяте питання - питання знято з розгляду;  

Вiсiмнадцяте питання - питання знято з розгляду. 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., немає р-

н, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон 0445854240 

Факс 0445854240 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

Опис Мiж ЗАТ "НРЗ" та ПрАТ 

"Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" укладено договiр №Е1364/10 

вiд 01.07.2010 р. про обслуговування 

емiсiї цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фонд-Маркет" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34412655 

Місцезнаходження 01023, Україна, Київська обл., немає р-

н, м. Київ, вул. Мечникова, 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 430287 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.07.2006 

Міжміський код та телефон 0444985374 

Факс 0444985374 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

зберiгача цiнних паперiв 

Опис Мiж ЗАТ "НРЗ" та ТОВ "Фонд-Маркет" 

укладено договiр №04Е/2010  вiд 

01.07.2010 р. про вiдкриття рахункiв у 

цiнних паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Чернишук Оксана Олександрiвна 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2846616866 

Місцезнаходження 53200, Україна, Дніпропетровська обл., 

немає р-н, м. Нiкополь, вул. П. 



Морозова, буд. 15 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3870 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.09.2006 

Міжміський код та телефон 0566639487 

Факс 0566639487 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку та аудиту 

Опис Мiж ЗАТ "НРЗ" та Чернишук О.О. 

укладено договiр №01/2011/10022 вiд 

10.01.2011 року про проведення аудиту 

звiтностi  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА 

"ТАС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30115243 

Місцезнаходження 03062, Україна, Київська обл., немає р-

н, м. Київ, пр. Перемоги, 65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №500441 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009 

Міжміський код та телефон 0445360020 

Факс 0445360021 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Мiж ЗАТ "НРЗ" та ПРИВАТНИМ 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" укладено 

Договiр добровiльного страхування 

наземного транспорту 

№А0237921/30111 вiд 07.11.2011 року.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-

СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, Київська обл., немає р-

н, м. Київ, вул. Фрунзе, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ №569136 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2010 

Міжміський код та телефон 0444636421 

Факс 0444171615 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Мiж ЗАТ "НРЗ" та  АКЦIОНЕРНИМ 



ТОВАРИСТВОМ "УКРАЇНСЬКА 

ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 

укладено Договiр обов'язкового 

страхування цивiльно - правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв ВТ №2440/17062  

вiд 17.06.2011 року.  



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.05.2010 16/04/1/10 Днiпропетровське 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

UA4000072698 Іменні прості  Бездокумент

арна Іменні 

1 9 772 445 9 772 445 100 

Опис 
Торгiвля акцiями ПрАТ "НРЗ" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється,  факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв ПрАТ "НРЗ" на 

фондових бiржах вiдсутнi, додаткова емiсiя не здiйснювалась, спосiб розмiщення - закритий (приватний).  



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

За звiтний перiод злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалося 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього 

звітного періоду 

На ЗАТ "НРЗ" у звiтному перiодi iснували такi структурнi пiдроздiли: 

- служба директора з виробництва (виробничiй вiддiл, служба головного механiка, служба 

головного енергетика, ЦМК, ливарний цех, ЦМРТО); 

- служба директора технiчного (конструкторсько-технологiчний вiддiл, ВОПЕ, лабораторiя 

хiмiчного аналiзу, ВТК, служба менеджера якостi, iнженер з нагляду за утриманням та 

безпечною експлуатацiєю вантажопiдйомних машин, механiзмiв); 

- служба директора комерцiйного (комерцiйний вiддiл, група з планування та аналiзу, ВМТС); 

- служба директора по персоналу та соцiальним питанням (група зарплатного забезпечення та 

нормування працi, група з кадрового адмiнiстрування та органiзацiйного управлiння, служба по 

адмiнiстративно - господарським та соцiальним питанням); 

- служба директора по економiцi та фiнансам (фiнансово-економiчний вiддiл, головна 

бухгалтерiя); 

- служба директора з економiчної безпеки (ВЕБ, Штаб ЦО та НС, група програмного 

забезпечення, провiдний юрисконсульт).  

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не 

створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi ЗАТ "НРЗ" у вiдповiдностi з попереднiм звiтним 

перiодом не вiдбувалося.  

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiк основних засобiв, необоротних активiв та нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(с) 

БО № 7 "Основнi засоби", затверджене наказом МФУ вiд 27.04.2000г. № 92, П (с) БО № 8 

"Нематерiальнi активи", затверджене наказом МФУ вiд 18.10.1999г. № 242, та П (с) БО № 27 

"Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", затверджене наказом 

МФУ вiд 07.11.2003 р. № 617.На пiдприємствi прийнятий прямолiнiйний метод амортизацiї 

основних засобiв i нематерiальних активiв. Визнання та первiсна оцiнка запасiв виробництва 

згiдно з п.5-15 П (с) БО 9 "Запаси", затвердженого наказам МФУ №246 вiд 20.10.1999р. Оцiнка 

вибуття запасiв ведеться вiдповiдно до п.20 П (с) БО 9 "Запаси" - за методом ФIФО (списання 

перших за часом надходження запасiв). Облiк витрат пiдприємства ведеться вiдповiдно до вимог 

П (с) БО № 16 "Витрати", затвердженого наказом МФУ вiд 31.12.1999г. № 318, та статтi 138 

роздiлу III Податкового Кодексу України. Встановлено позамовний метод облiку витрат на 

виробництво i калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї. Облiк доходiв пiдприємства 

ведеться вiдповiдно до вимог П (с) БО № 15 "Дохiд", затвердженого наказом МФУ вiд 

29.11.1999г. № 290, та статей 136, 137 роздiлу III Податкового Кодексу України. Облiк 

дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до вимог П (с) БО № 10 "Дебiторська 

заборгованiсть", затвердженого наказом МФУ вiд 08.10.1999г. № 237. Первiсна оцiнка 

фiнансових iнвестицiй здiйснюється згiдно п.4-7 П (с) БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї", 

затвердженого наказом МФУ вiд 26.04.2000г. № 91. Оцiнка фiнансових iнвестицiй на дату 

балансу здiйснюється згiдно п.8-15 П (с) БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Фiнансовi iнвестицiї в 



асоцiйованi й дочiрнi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi, крiм випадкiв, 

наведених у п.17 П (с) БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Резервний капiтал нараховується 

вiдповiдно до статутних документiв, але не менше 5% чистого прибутку за звiтний рiк. Облiк 

господарських операцiй з вiдвантаження та реалiзацiї продукцiї вiдображаються вiдповiдно до 

вимог П (с) БО 15 "Дохiд". Валютнi курсовi рiзницi вiдображаються згiдно з П (с) БО № 21 

"Вплив змiн валютних курсiв", затвердженого наказом МФУ вiд 10.08.2000г. № 193. Фiнансова 

звiтнiсть про доходи, витрати, фiнансовi результати, активи i зобов'язання звiтних сегментiв 

органiзована вiдповiдно до вимог П (с) БО № 29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами", 

затверджене наказом МФУ вiд 19.05.2005г. № 412 за формою № 6 до рiчної фiнансової звiтностi. 

 

Текст аудиторського висновку 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора)  щодо фiнансової звiтностi 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"  

за 2011 рiк. 

 Загальним зборам акцiонерiв  ПрАТ  "НРЗ" 

 Керiвництву ПрАТ "НРЗ"  ДКЦПФР у  Днiпропетровськiй обл. 

 м. Нiкополь 23 березня 2012 р. 

    Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " 

НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД " (надалi - ПрАТ "НРЗ" або Товариство), яка 

включає: Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух 

грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, Примiтки до 

рiчної фiнансової звiтностi, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi 

примiтки. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу  щодо фiнансової звiтностi 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку  та за такий 

внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв  

аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть 

не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання  аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо 

сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, 

включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, 

з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 

включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових 

оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової 

звiтностi. 

      Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої 

думки. 

     Пiдстави для модифiкацiї висновку 

    Дебiторська заборгованiсть за товари ( роботи, послуги ) вiдображена у балансi за первiсною 

вартiстю в розмiрi  41 113  тис.грн. В складi цiєї суми iснує заборгованiсть контрагентiв, 

стосовно яких iснує певна невизначенiсть щодо погашення цiєї дебiторської заборгованостi. 



Тому Товариство повинно було нарахувати резерв сумнiвних боргiв на всю суму сумнiвної 

дебiторської заборгованостi, в результатi чого, вiдображений у звiтi про фiнансовi результати 

прибуток зменшився б. Також  iснує певна невизначенiсть щодо признання  фiнансових 

iнвестицiй в сумi 622 тис. грн  як поточної дебiторської  заборгованостi. Крiм того, протягом 

звiтного перiоду переоцiнка активiв основних засобiв, згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi 

засоби" не проводилась 

 Висловлення думки 

   На нашу думку,за винятком вищенаведеного, фiнансова звiтнiсть  представляє достовiрно, у 

всiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПрАТ "НРЗ" станом  на 31 грудня 2011р., його 

фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно 

до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в України, облiкової 

полiтики пiдприємства. 

Висновок щодо вимог Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  

   Вiдповiдно вимог до аудиторського висновку, при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 №1360 та положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1591 були виконанi аудиторськi процедури задля 

отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття: 

  Основнi вiдомостi про Товариство: 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ 

РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 

Код за ЄДРПОУ: 31167067 

Мiсцезнаходження:  Україна, Днiпропетровська обл., м Нiкополь пр. Трубникiв,56 

Дата та номер державної реєстрацiї 30.11.2001 р., № 1 230 120 0000 000 427  

Основнi види дiяльностi (КВЕД) 29.51.3 Ремонт i технiчне обслуговування машин та 

устаткування. 

Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ 

"НРЗ" : 

 При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2011 рiк складена на 

пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан 

наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв 

облiку задовiльний. Облiкова полiтика Пiдприємства на 2011 рiк, в усiх суттєвих аспектах, 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. На основi проведених тестiв можна 

зазначити, що бухгалтерський облiк, у цiлому, ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 

996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних 

документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Наказом про облiкову полiтику 

визначено сукупнiсть принципiв, методiв, якi використовуються Товариством для складання i 

надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до п.23 П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової 

звiтностi". Задовiльний стан бухгалтерського облiку в Товариствi забезпечив своєчасне 

складання та подання до вiдповiдних iнстанцiй фiнансової, податкової та статистичної звiтностi. 

Стан корпоративного управлiння Товариством можливо оцiнити на даний час як задовiльний. 

Проведенi аудитором процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої 

перевiрки системи внутрiшнього контролю Товариства з метою визначення всiх можливих 

недолiкiв.  

Висновок щодо дотримання вимог законодавчих та нормативних актiв та розкриття iнформацiї 

Аудитором була перевiрена вiдображена у фiнансовiй звiтностi iнформацiя про активи 

товариства. Вартiсть активiв Товариства, що вiдображена у фiнансових звiтах станом на 

31.12.2011 року, складає 72 307 тис. грн.  

Необоротнi активи. Станом на 31.12.2011 року вiдображено власних основних засобiв на суму: 



Первiсна вартiть - 9740,0 тис.грн. Знос - 6013 тис.грн. Залишкова вартiсть - 3727 тис.грн. . Данi 

аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку основних засобiв. Наявнiсть 

основних засобiв пiдтверджена iнвентаризацiєю, яка проведена вiдповiдно до наказу вiд 

20.09.2011р. №202. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв, запасiв, 

грошових коштiв оскiльки ця дата передувала початку аудиторської перевiрки, але 

ознайомились з її результатами. Облiк амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до ПКУ вiд 

02.12.2010р. №2755-VI.Об'єкти основних засобiв ПрАТ "НРЗ" в бухгалтерському облiку  

вiдображаються вiдповiдно до первiсної вартостi. Залишкова вартiсть 16% вiд загальної 

кiлькостi  об'єктiв дорiвнює нулю. Аудитор висловлює занепокоєнення, щодо наявностi в 

балансi товариства об'єктiв основних засобiв якi не мають залишкової вартостi, але беруть 

участь в виробничому процесi. Виконуючи вимоги П(О)БО №7 "Основнi засоби",  для  

правильної оцiнки визначення активiв постає необхiднiсть проведення переоцiнки основних 

засобiв. 

Нематерiальнi активи.Облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно вимогам 

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №8 "Нематерiальнi активи", затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 242 вiд 18.10.1999р. Згiдно цього стандарту та на 

виконання наказу "Про облiкову полiтику" ПрАТ "НРЗ" нарахування зносу нематерiальних 

активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв 

станом на 31.12.2011 року становить 76 тис. грн. 

Незавершене будiвництво. Облiк незавершеного будiвництва - вартiсть капiтальних iнвестицiй в 

будiвництво, виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання об'єктiв необоротних 

матерiальних активiв, введення яких в експлуатацiю на дату балансу не вiдбулося, здiйснюється 

у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", 

затвердженого наказом Мiнiстерства  

фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000р.  

   Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй саном на 31.12.2011 року становить 920 тис. 

грн.  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть. У статтi "Довгострокова дебiторська заборгованiсть" 

вiдображена заборгованiсть  юридичних осiб, яка буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати 

балансу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 року становить 75 тис. 

грн. Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2011 року становить 1018 тис. грн. 

 Оборотнi активи з них:  Запаси. Облiк запасiв товариства (визнання, класифiкацiя, оцiнка, тощо) 

вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 9 "Запаси" та облiковiй полiтицi компанiї. Оцiнка 

запасiв, при їх  вибуттi в виробництво проводиться  за методом середньозваженої 

вартостi.Оборотнi активи в балансi станом на 31.12.2011 рiк представленi: 

Виробничи запаси-  в сумi 15963 тис. грн. 

Незавершене виробництво -   в сумi 2833 тис. грн. 

Готова продукцiя - в сумi 628 тис грн.. 

Товари  в сумi  99 тис. грн 

     Згiдно висновкiв результатiв iнвентаризацiї ТМЦ (наказ №202 вiд 20.09.2011р.), на дату 

01.10.2011р, виявленi як  надлишки так i нестачi  ТМЦ,  якi були  оприбуткованi та списанi. 

Аудитор не був присутнiй пiд час проведення iнвентаризацiї , так як дата проведення 

iнвентаризацiї  передувала датi проведення аудиту. Аудитор пiдтверджує вартiсть виробничих 

запасiв, вiдображених у балансi пiдприємства станом на 31.12.2011р. 

    Дебiторська заборгованiсть. Станом на 31.12.11 товариство має дебiторську заборгованiсть, як 

оборотний актив в тому числi: 

- за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю - 41 113 тис. грн.;  

- за розрахунками з бюджетом -668 тис. грн. 

- за розрахунками за виданими авансами - 3362 тис. грн. 

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть -4,0 тис грн. 

- поточнi фiнансовi iнвестицiї-622,0 тис грн.. 



 Дебiторська заборгованiсть за термiнами погашення Товариством вiднесена до поточної. 

Поточна дебiторська заборгованiсть оцiнена та включена до пiдсумку балансу за первiсною 

вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв в Товариствi не створено. Показники, що характеризують 

склад та стан дебiторської заборгованостi показав, що не по всiй дебiторськiй заборгованостi є 

впевненiсть в її погашеннi. В зв'язку з цим аудитор умовно пiдтверджує дебiторську 

заборгованiсть станом на 31.12.2011 рiк. 

   Грошовi кошти та їх еквiваленти.  

   Облiк грошових коштiв вiдповiдає вимогам Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. 

В балансi вiдображено реальний залишок грошових коштiв на дату балансу.  

   Iншi оборотнi активи. Вiдповiдно до положень П(С)БО №2 "Баланс", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.1999р. у статтi "iншi оборотнi активи" форми №1 

фiнансової звiтностi Товариства наведенi суми оборотних активiв, якi не можуть бути включенi 

до наведених вище статей роздiлу "Оборотнi активи".  

Витрати майбутнiх перiодiв. В складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали 

мiсце протягом звiтного перiоду, але належать до наступних звiтних перiодiв. 

Розкриття iнформацiї про зобов`язання.  Загальна сума зобов'язань Товариства на 31.12.2011р. 

складає 35 464 тис. грн., в тому числi:  

- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 32413 тис. грн.;  

- за розрахунками з одержаних авансiв - 145 тис. грн.;  

- за розрахунками з бюджетом - 1054тис. грн.;  

- за розрахунками зi страхування - 363 тис. грн.;  

- за розрахунками з оплати працi - 750 тис. грн.;  

- iншi поточнi зобов`язання - 739 тис. грн.  

Зобов'язання Товариства, що склалися на дату балансу, оцiненi за первiсною вартiстю. 

Зобов'язання пiдтверджуються даними синтетичного i аналiтичного облiку. Кредиторська 

заборгованiсть є реальною i документально пiдтверджена. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань 

здiйснюється вiдповiдно до П(с)БО 11 "Зобов'язання. 

Власний капiтал. Вiдображення власного капiталу в балансi Товариства вiдповiдає вимогам 

Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку в Українi.  

Станом на 31.12.2011 року власний капiтал пiдприємства дорiвнює 36 843 тис. грн. та 

складається iз:  

    - статутного капiталу - 9 772 тис. грн.;  

    - iншого додаткового капiталу - 22 тис. грн.; 

    - резервного капiталу - 1 406тис. грн..; 

    - нерозподiленого прибутку - 25 643 тис. грн.;  

Заявлений статутний капiтал, згiдно установчих документiв пiдприємства, сформований в 

повному обсязi у встановленi законодавством термiни i  не змiнювався у 2011 роцi.  

Первiсним джерелом iнвестування та формування майна є статутний капiтал. Статутний фонд 

Товариства складає  9 772 445 (Дев'ять мiльйонiв сiмсот сiмдесят двi тисячi чотириста сорок 

п'ять) гривень i розподiляється на  9 772 445 (Дев'ять мiльйонiв сiмсот сiмдесят двi тисячi 

чотириста сорок п'ять) простих iменних акцiй. (Засновниками Товариства є юридичнi особи.) 

За звiтний перiод змiни у власному  капiталi  пройшли за рахунок: 

Вiдрахування до резервного капiталу в сумi 1115 тис.грн.  

Отримання фiнансового результату  прибутку в сумi 7024 тис. грн. 

Змiни Статутного фонду, шляхом додаткового випуску акцiй, а також iншими, передбаченими 

законодавством, способами, не проводились. Аудиторською перевiркою пiдтверджується 

правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення 

Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку . 

Облiк доходiв i фiнансових результатiв, визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових 

результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв 

проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами 



України з питань бухгалтерського облiку та звiтностi. Облiк доходу вiд операцiйної та iншої 

дiяльностi ведеться на рахунку 7 класу "Доходи вiд реалiзацiї". Визнання доходу в 

бухгалтерському облiку вiдображається в момент збiльшення активу або зменшення 

зобов'язання згiдно критерiїв визнання доходу П(с)БО 15 "Дохiд". Аналiтичний облiк реалiзацiї 

вiдповiдає синтетичному. Спiльної господарської дiяльностi Товариство не веде. Перевiрено 

достовiрнiсть даних про дохiд (виручку) вiд реалiзацiї товарiв та iнших доходiв, а також 

правильнiсть розрахунку собiвартостi та витрат перiоду при формуваннi фiнансових результатiв 

за звiтний перiод. Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, в усiх суттєвих 

аспектах, повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства, а 

також розкриття iнформацiї про них.  

Iнша допомiжна iнформацiя 

   Для порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу, з метою реалiзацiї 

положень пункту 3, статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу 

України, нами проведено розрахунок вартостi чистих активiв ПрАТ "НРЗ" станом на 

31.12.2011р.    Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2011 р. складає  36 843 тис. 

грн., що на 27071 тис. грн. бiльше вартостi статутного капiталу.  

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам  чинного законодавства. На 31.12.2011р вартiсть 

чистих активiв перевищує вартiсть статутного капiталу.  

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що перевiрялася та iншою iнформацiєю, 

що розкривається керiвництвом та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, 

аудиторами не виявлено. За звiтний перiод значних правочинiв (10% i бiльше вартостi активiв 

товариства) за даними фiнансової звiтностi не вiдбувалось. Стан корпоративного управлiння 

Товариством можливо оцiнити на даний час як задовiльний. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Модуль-Аудит" 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм №4508 вiд 23.02.2012 р 

Мiсцезнаходження: 53210 м.Нiкополь,вул.Дибенка 59г кв 1.  

Телефон: (05662) 2-47-55, Електронна пошта: tov_af_modul-audit@mail.ru 

Основнi вiдомостi про договiр на проведення аудиту: Договiр на проведення аудиту звiтностi 

№08/2012р. вiд 28 лютого 2012 р. Аудит проведено в перiод з 12 березня по 23 березня 2012р. 

 Директор ТОВ "Аудиторська фiрма "Модуль-Аудит"   Чернишук О.О. 

(сертифiкат Аудитора серiя А № 006087 вiд 13.04.2006 продовжений рiшенням АПУ вiд 

31.03.2011 р., № 229/3 до 13.04.2016р ) 

23 березня 2012 р 

 

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

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; 

інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 

емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 

інформація 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 

Основними видами продукцiї та послуг, що їх виробляє та надає Товариство: 

- запаснi часини;  

- металевi конструкцiї; 

- прокатний iнструмент та змiнне обладнання;  

- поковки; 



- лиття чорних та кольорових металiв та сплавiв на їх основi; 

- послуги з реставрування деталей шляхом наплавлення та подальшою механiчною обробкою; 

- послуги ремонту технологiчного обладнання, якi використовується при виготовленi трубної 

продукцiї.  

Товариство  має можливостi щодо розширення виробництва  продукцiї та послуг.  

Виробництво продукцiї та надання послуг не залежить вiд сезонних змiн.  

Основними клiєнтами Товариства  є: ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", ВАТ "IНТЕРПАЙП 

НТЗ", ВАТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", ПРАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".  

Основним ризиком для Товариства є дефiцит квалiфiкованих верстатникiв i передпенсiйний вiк 

значної частини працюючих працiвникiв даної категорiї. Зменшення кiлькостi верстатникiв 

може привести до iстотного зниження обсягiв виробництва та  до неможливостi випуску певних 

видiв продукцiї. Для запобiгання цiй ситуацiї Товариство здiйснює ряд заходiв в декiлькох 

напрямках: 

- утримання iснуючого персоналу шляхом пiдвищення його доходу та розширення соцiальних 

пiльг; 

- активне залучення персоналу шляхом спiвпрацi з центрами зайнятостi та розмiщення  реклами; 

- навчання молодих працiвникiв. Активна спiвпраця з навчальними закладами, створення 

власної бази навчання; 

- створення дiлянки токарних верстатiв з ЧПУ, якi володiють бiльш високою продуктивнiстю i 

вимагає бiльш низької квалiфiкацiї працiвникiв, що дасть можливiсть знизити залежнiсть 

пiдприємства вiд фактора вiдсутностi висококвалiфiкованих верстатникiв. 

Сировина та матерiали, якi використовує Товариство закупаються у суб'єктiв господарювання, 

якi є резидентами України.  

Товариство не займає монопольного становища в галузi.  

Серед постачальникiв за основними видами  сировини та матерiалiв є 7 постачальникiв, що 

займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання 

 

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

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 

вартість і спосіб фінансування 

Основнi придбання активiв за перiод 2007-2011р.р.: Будiвля критої кранової естакади; Верстат 

токарний з ЧПУ 16К30Ф323; Система порошкового пожежогасiння; Автомобiль Опель-СКД; 

Верстат токарно-гвинторiзний з ЧПУ 16М30Ф3; Верстат лентопiльний мод.СЛП-8550; Gestetner 

MPW2400 (копiювальний апарат); Система пожежогасiння в будiвлi маслосклада; Верстат 

лентопiльний мод.СЛП-8530. Списання активiв за перiод 2007-2011р.р.: Верстат вертикально-

фрезерний FSS-315 * 1250; автомобiль ДЕУ НЕКСIЯ; твердомiр Темп 2 - 2шт.; Випрямляч 

зварювальний Гранiт ЗУЗ; горизонтально-розточний верстат 2Л-614; токарно-гвинторiзний 

верстат МК6056 ; токарно-гвинторiзний верстат TRA-70B; токарно-гвинторiзний верстат ТТ-

1605. В рамках реалiзацiї програми технiчного переозброєння Товариства запланована закупiвля 

верстата токарно-гвинторiзного з ЧПУ. Суттєвi умови придбання, вартiсть та спосiб 

фiнансування не визначенi.  

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 



Станом на 31.12.2011г. на балансi Товариства облiковуються будiвлi та споруди; машини й 

устаткування, транспортнi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар та iншi основнi засоби. 

Станом на 31.12.2011г. Товариство орендує: нежитловi будiвлi i споруди виробничого характеру 

в кiлькостi 21шт. Виробничi потужностi Товариства складають 620 нормо-годин на рiк. У 2011р. 

Вiдсоток їх використання склав 100%. Обладнання використовується вiдповiдно до вимог 

стандартiв законодавства. Мiсцезнаходження основних засобiв:  Днiпропетровська обл., м. 

Нiкополь, Пр. Трубникiв, 56. Екологiчна полiтика ведеться у вiдповiдностi з чинним 

законодавством iз забезпеченням виконання екологiчних i соцiальних норм. План екологiчних та 

соцiальних заходiв виконується вiдповiдно до графiка. Iснуючi екологiчнi та соцiальнi ризики 

мають помiрний вплив i низьку ймовiрнiсть настання. Iснує зовнiшнiй ризик - утилiзацiя 

промислових стокiв, оскiльки монопольний провайдер з прийому промислових, стiчних вод не 

iнвестує в оновлення очисних споруд. Товариство не планує будiвництва нових будинкiв i 

споруди. Товариством планується капiтальний ремонт основних i допомiжних будiвель та 

споруд. Особливо це стосується соцiальної сфери (ремонт покрiвель, побутових примiщень, 

фасадiв будинкiв, туалетiв та душових). Також з метою органiзацiї харчування працiвникiв на 

пiдприємствi планується провести капiтальний ремонт будiвлi їдальнi i запустити її в 

експлуатацiю. Всього на цi заходи планується витратити понад 3 млн. грн. Джерело 

фiнансування - власнi кошти. Орiєнтовний термiн реалiзацiї даних заходiв 2-4 квартали 2012 

року. Вказанi заходи не передбачають зростання виробничих потужностей пiсля їх завершення. 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

На дiяльнiсть Товариства впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, 

зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, енергоносiї, паливно-

мастильнi матерiали, запаснi частини та iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть 

замовникiв; недостатнiсть власних обiгових коштiв, а також значний податковий тиск на 

результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства 

України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в 

результатi призводить до зниження дiлової активностi емiтента. Викладенi проблеми свiдчать 

про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.  

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 

за порушення законодавства 

Загальна сума виплачених за 2011р. штрафних санкцiй становить 37903,09 грн.  

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Поточнi потреби в поповненнi обiгових коштiв повнiстю закриваються за рахунок власних 

ресурсiв Товариства. Товариство планує покращити свою лiквiднiсть за рахунок скорочення 

термiну обороту дебiторської заборгованостi, а також за рахунок додаткових надходжень вiд 

основної дiяльностi. 

 

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

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

Дебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами станом на 31.12.2011 року 

становить 3362 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть Товариства за отриманими авансами 

станом на 31.12.2011 року становить 145 тис. грн. 

 

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) 

Товариством на 2012 рiк планується: 

1. Збiльшити об'єми виробництва з механiчної обробки в четвертому кварталi 2012 року по 

вiдношенню до четвертого кварталу 2011 року в 1,5 рази за рахунок збiльшення чисельностi 

персоналу (верстатникiв) та придбання станкiв з ЧПУ. 

2. Створити сучаснi умови працi в побутових та виробничих примiщеннях Товариства.  

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

ЗАТ "НРЗ" у 2011 роцi не проводило та не органiзовувало проведення дослiджень та розробок, 

полiтика щодо дослiджень та розробок не розроблялась та не затверджувалась.  

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

18.01.2011 р., позивач - ЗАТ "НРЗ", вiдповiдач - ТОВ "ТЕРМОЛIТМАШ", стягнення передплати 

за поставку неякiсної продукцiї, пенi за прострочку поставки продукцiї, штрафу за поставку 

неякiсної продукцiї, штрафу за поставку продукцiї без упаковки, сума позову - 73617,60 грн., 

Господарський суд Запорiзької областi, позов задоволено частково на суму 44 631,24 грн. 

02.03.2011 р., позивач - ЗАТ "НРЗ", вiдповiдач - Черненко Ф.Ю, стягнення заборгованостi за 

договором позики, сума позову - 17130,43 грн., Самарський районний суд м. Днiпропетровська, 

позов задоволено повнiстю. 

11.01.2011 р., позивач - ЗАТ "НРЗ", вiдповiдач - ТОВ "АВАНТА", стягнення пенi за затримку 

поставки продукцiї, штрафу за поставку неякiсної продукцiї, штрафу за порушення строкiв 

замiни неякiсної продукцiї, залишку передплати, сума позову - 118227,79 грн., Господарський 

суд Днiпропетровської областi, позов задоволено повнiстю. 

15.04.2011 р., позивач - ТОВ "МЕТСПЕЦСПЛАВ", вiдповiдач - ЗАТ "НРЗ", стягнення суми 

заборгованостi за поставлений товар, суми iнфляцiї, 3% рiчних, пенi за весь час прострочення, 

сума позову - 363 287,00 грн., Господарський суд Днiпропетровської областi, позов задоволено 

частково на суму 125009,15 грн. 

23.06.2011 р., заявник - ЗАТ "НРЗ", визнання втрачених векселiв недiйсними i вiдновлення прав 

на втраченi векселi, Нiкопольський мiськрайонний суд Днiпропетровської областi, триває 

розгляд справи. 

16.06.2011р., позивач - ЗАТ "НРЗ", вiдповiдач - ТОВ "Унiверсал Сервiс", стягнення пенi за 

затримку поставки продукцiї, штрафу за поставку неякiсної продукцiї, штрафу за порушення 

строкiв замiни неякiсної продукцiї, залишку передплати, сума позову - 133221,95 грн., 

Господарський суд Днiпропетровської областi, провадження у справi припинено в зв'язку з 

вiдмовою ЗАТ "НРЗ" вiд позову. 

23.09.2011 р., позивач - ЗАТ "НРЗ", вiдповiдач - Нiкопольська об'єднана державна податкова 

iнспекцiя, визнання недiйсними та скасування податкових повiдомлень-рiшень про 

донарахування податку на прибуток на суму 44986,81 грн. та ПДВ на суму 35990,05 грн. 

виданих за результатами документальної позапланової виїзної перевiрки, Днiпропетровський 

окружний адмiнiстративний суд, в задоволеннi позову вiдмовлено, справа розглядається у 

Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi. 

06.11.2011 р., позивач - Днiпропетровське обласне вiддiлення Фонду соцiального захисту 

iнвалiдiв, вiдповiдач - ЗАТ "НРЗ",  стягнення адмiнiстративно-господарських санкцiй та пенi, 

сума позову - 261784,35 грн., Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд, в задоволеннi 

позову вiдмовлено.  

26.12.2011 р., позивач - ЗАТ "НРЗ", вiдповiдач - ТОВ "КСХ", стягнення передплати та  



штрафних санкцiй за поставку неякiсної продукцiї, сума позову - 31607,79 грн., Господарський 

суд м. Києва, провадження у справi зупинено в зв'язку з проведенням судових експертиз. 

16.12.2011 р., позивач - ЗАТ "НРЗ", вiдповiдач - ТОВ "ДНЕПР-СТАЛЬ", стягнення пенi за 

затримку поставки продукцiї, штрафу за поставку неякiсної продукцiї, передплати за неякiсну 

продукцiю, сума позову - 149605,96 грн., Господарський суд Запорiзької областi, позов 

задоволено частково на суму 138 652,86 грн., справа розглядається Донецьким апеляцiйним 

господарським судом. 

16.11.2011 р., позивач - ЗАТ "НРЗ", вiдповiдач - МПП "НОРМА", стягнення пенi за затримку 

поставки продукцiї, штрафу за поставку неякiсної продукцiї  та замiна неякiсної продукцiї, сума 

позову - 22 765,92 грн., Господарський суд Луганської областi,  Донецький апеляцiйний 

господарський суд, позов задоволено частково на суму 5428,32 грн. 

 

 

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 

Iнша iнформацiя, яка може бути використана для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi Товариства, вiдображена в рiчнiй звiтностi Товариства та примiтках до 

неї. 

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн.) 

 
на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 3 707 3 725 3 304 3 165 7 011 6 890 

  будівлі та споруди 753 600 3 304 3 165 4 057 3 765 

  машини та обладнання 2 507 2 537 0 0 2 507 2 537 

  транспортні засоби 115 95 0 0 115 95 

  інші 332 493 0 0 332 493 

2. Невиробничого 

призначення: 
2 2 0 0 2 2 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 2 2 0 0 2 2 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 3 709 3 727 3 304 3 165 7 013 6 892 

Опис 
Амортизацiя нараховується вiдповiдно до чинного законодавства, 

обмеження на використання майна вiдсутнi.  

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн.) 

36 842 29 818 

Статутний капітал (тис.грн.) 9 772 9 772 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн.) 

9 772 9 772 

Опис вартiсть чистих активiв розраховано згiдно дiючих нормативних актiв  

Висновок вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам 



дiючего законодавства 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Данi вiдсутнi  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

Данi вiдсутнi  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

Данi вiдсутнi  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

Данi вiдсутнi  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

Данi вiдсутнi  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Данi вiдсутнi  0 X  

Податкові зобов'язання X 1 054 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 34 410 X X 

Усього зобов'язань X 35 464 X X 

Опис Станом на 31.12.2011г. ЗАТ "НРЗ" не мало заборгованостi за 

кредитними договорами. Наявна поточна кредиторська 

заборгованiсть виплачується згiдно норм чинного 

законодавства.  



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

  

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Валок 1927 штук 6047 7 1941 штук 6226 8 

2 Запаснi 

частини 

23667 штук 13819 16 23922 штуки 12940 16 

3 Iзложниця 44 штуки 7350 9 44 штуки 8194 10 

4 Лiнiйка 4120 штук 5560 7 4229 штук 5739 7 

5 Оправка 28472 штуки 20316 24 28535 штук 19498 24 

6 Вузли та 

агрегати 

6702 штуки 23409 28 6719 штук 21547 26 

7 Упаковка 8335 штук 7840 9 8489 штук 8571 9 



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 55 

2 Витрати на оплату працi 18 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 7 

4 Iншi операцiйнi витрати 19 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2009 2 1 

2 2010 2 1 

3 2011 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Реєстратор  X 

Депозитарій  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

Пiдняттям мандатiв 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу  X 



товариства 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень 
 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше 

(запишіть) 

у звiтному перiодi позачерговi збори не скликались 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  10 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше 

(запишіть) 

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено   

Інше 

(запишіть) 

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено   

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

данi вiдсутнi 

 

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

товариства? 



 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(запишіть) 

данi вiдсутнi 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор) ні ні ні 

Загальний відділ ні ні ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

Секретар правління ні ні ні 

Секретар загальних зборів ні ні ні 

Секретар наглядової ради ні ні ні 

Корпоративний секретар ні ні ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу 

з акціонерами 
ні ні ні 

Інше (запишіть) 

Провiдний юрисконсульт  

так так так 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 



(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів правління 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів правління 
ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження аудитора ні ні ні так 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

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 Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган (правління) X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 



Положення про ревізійну комісію X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) вiдсутнi  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так ні 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так ні 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 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 аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Правління або директор X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

аудитора не змiнено 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

данi вiдсутнi 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 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 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

данi вiдсутнi 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 



Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 

Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів  X 

суду  X 

Інше 

(запишіть) 

особу змiнено у зв'язку зi змiною форми iснування акцiй 

(дематерiалiзацiя). 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс 

(принципи, правила) корпоративного управлiння станом на 31.12.2011 року не прийнятий  

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння станом на 31.12.2011 

року не прийнятий  

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння станом на 31.12.2011 року не прийнятий  



 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

данi  вiдсутнi  

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік 

данi  вiдсутнi 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

данi  вiдсутнi 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

данi  вiдсутнi 

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи 

данi  вiдсутнi 

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

данi  вiдсутнi 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

данi  вiдсутнi 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

данi  вiдсутнi 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

данi  вiдсутнi 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 

данi  вiдсутнi 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 



найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

данi  вiдсутнi 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 данi  вiдсутнi 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 данi  вiдсутнi 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 данi  вiдсутнi 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 данi  вiдсутнi 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 данi  вiдсутнi 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг 

 данi  вiдсутнi 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 данi  вiдсутнi 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 данi  вiдсутнi 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 данi  вiдсутнi 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 данi  вiдсутнi 

 
КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 31167067 

Територія Дніпропетровська область, м.Нiкополь за КОАТУУ 1211600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Закрите акціонерне товариство за КОПФГ 232 

Орган державного 

управління 

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ 

ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС 
за СПОДУ 7794 

Вид економічної 

діяльності 

Ремонт і технічне обслуговування машин та 

устатковання для металургії 
за КВЕД 29.51.3 

Середня кількість працівників (1): 514 

Одиниця виміру: тис.грн. 

Адреса: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, мiсто Нiкополь, проспект Трубникiв, 56 



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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 
на 31.12.2011 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

    залишкова вартість 010 2 76 

    первісна вартість 011 10 90 

    накопичена амортизація 012 ( 8 ) ( 14 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 515 920 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 3 709 3 727 

    первісна вартість 031 9 182 9 740 

    знос 032 ( 5 473 ) ( 6 013 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 75 75 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 0 1 018 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 4 301 5 816 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 14 072 15 963 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 4 493 2 833 

Готова продукція 130 1 304 628 

Товари 140 233 99 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 16 191 41 113 

    первісна вартість 161 16 203 41 125 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 12 ) ( 12 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 1 029 668 

    за виданими авансами 180 7 331 3 362 



    з нарахованих доходів 190 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 4 

Поточні фінансові інвестиції 220 622 622 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 34 1 

    у тому числі в касі 231 0 0 

    в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 48 1 179 

Усього за розділом II 260 45 358 66 472 

III. Витрати майбутніх періодів 270 16 19 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 49 675 72 307 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 9 772 9 772 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 22 22 

Резервний капітал 340 291 1 406 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 19 734 25 643 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 29 819 36 843 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування  (2) 420 0 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 1 057 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом ІІІ 480 1 057 0 

IV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 17 233 32 413 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

    з одержаних авансів 540 140 145 

    з бюджетом 550 129 1 054 

    з позабюджетних платежів 560 0 0 

    зі страхування 570 244 363 

    з оплати праці 580 708 750 



    з учасниками 590 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 345 739 

Усього за розділом IV 620 18 799 35 464 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 49 675 72 307 

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у галузі статистики. 

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

Примітки: немає 

 

Керівник    Дегтяр Андрiй Вiкторович 

 

Головний бухгалтер    Соломатiн Денис Миколайович 

КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 31167067 

Територія Дніпропетровська область, м.Нiкополь за КОАТУУ 1211600000 

Орган державного 

управління 

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ 

ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС 
за СПОДУ 7794 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Закрите акціонерне товариство за КОПФГ 232 

Вид економічної 

діяльності 

Ремонт і технічне обслуговування машин та 

устатковання для металургії 
за КВЕД 29.51.3 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про фінансові результати 
за 2011 рік 

Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 175 762 113 393 

Податок на додану вартість 015 ( 21 671 ) ( 16 428 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 290 ) ( 150 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 153 801 96 815 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 133 733 ) ( 85 924 ) 

Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 20 068 10 891 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 28 547 7 831 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 061 0 0 



сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

Адміністративні витрати 070 ( 7 878 ) ( 6 509 ) 

Витрати на збут 080 ( 1 093 ) ( 725 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 30 851 ) ( 9 323 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 8 793 2 165 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи (1) 130 0 6 

Фінансові витрати 140 ( 1 ) ( 3 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 9 ) ( 3 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 

   прибуток 

170 8 783 2 165 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 

прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 

вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 1 759 ) ( 1 876 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

   прибуток 
190 7 024 289 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

   прибуток 
220 7 024 289 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 54 359 67 074 

Витрати на оплату праці 240 17 777 14 331 

Відрахування на соціальні заходи 250 6 593 5 426 

Амортизація 260 653 509 

Інші операційні витрати 270 19 962 7 403 

Разом 280 99 344 94 743 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 



Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки: немає  

 

Керівник    Дегтяр Андрiй Вiкторович 

 

Головний бухгалтер    Соломатiн Денис Миколайович 

КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 31167067 

Територія Дніпропетровська область, м.Нiкополь за КОАТУУ 1211600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Закрите акціонерне товариство за КОПФГ 232 

Вид економічної 

діяльності 

Ремонт і технічне обслуговування машин та 

устатковання для металургії 
за КВЕД 29.51.3 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 
За 2011 pік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

    Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 143 422 110 488 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 4 679 1 825 

Повернення авансів 030 353 875 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 50 24 

Цільового фінансування 060 0 0 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 6 5 

Інші надходження 080 36 547 14 697 

    Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 72 516 ) ( 59 486 ) 

Авансів 095 ( 46 095 ) ( 30 952 ) 



Повернення авансів 100 ( 476 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 14 526 ) ( 11 549 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 167 ) ( 102 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 18 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 2 611 ) ( 1 451 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 7 194 ) ( 5 461 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 2 660 ) ( 2 107 ) 

Цільових внесків 140 ( 519 ) ( 2 ) 

Інші витрачання 145 ( 37 402 ) ( 16 266 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 873 538 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 873 538 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Реалізація:    

    фінансових інвестицій 180 0 0 

    необоротних активів 190 0 0 

    майнових комплексів 200 0 0 

Отримані:    

    відсотки 210 0 0 

    дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання:    

    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 250 ( 874 ) ( 505 ) 

    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -874 -505 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -874 -505 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 1 637 2 027 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 1 637 ) ( 2 027 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 400 -1 33 

Залишок коштів на початок року 410 34 1 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -32 0 

Залишок коштів на кінець року 430 1 34 

Примітки: немає 

 

Керівник    Дегтяр Андрiй Вiкторович 

 

Головний бухгалтер    Соломатiн Денис Миколайович 

КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 31167067 

Територія Дніпропетровська область, м.Нiкополь за КОАТУУ 1211600000 



Орган державного 

управління 

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, 

КОНСОРЦІУМИ, АС 
за СПОДУ 7794 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Закрите акціонерне товариство за КОПФГ 232 

Вид економічної 

діяльності 

Ремонт і технічне обслуговування машин та 

устатковання для металургії 
за КВЕД 29.51.3 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній 

клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку 
v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Одиниця виміру: тис.грн. 

 

Звіт про власний капітал 
за 2011 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі- 

лений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок 

року 

010 9 772 0 0 22 291 19 734 0 0 29 819 

Коригування:           

Зміна облікової 

політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на початок 

року 

050 9 772 0 0 22 291 19 734 0 0 29 819 

Переоцінка активів:           

Дооцінка основних 

засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних 

засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершеного 

будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

нематеріальних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріальних 

активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

130 0 0 0 0 0 7 024 0 0 7 024 



Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 

160 0 0 0 0 1 115 -1 115 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
          

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплений акцій 

(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 

капіталі 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної вартості 

акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі: 
          

Списання 

невідшкодованих 

збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 

отримані активи 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в 

капіталі 
290 0 0 0 0 1 115 5 909 0 0 7 024 

Залишок на кінець 

року 
300 9 772 0 0 22 1 406 25 643 0 0 36 843 

Примітки: немає 

 

Керівник    Дегтяр Андрiй Вiкторович 

 

Головний бухгалтер    Соломатiн Денис Миколайович 

КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 31167067 

Територія Дніпропетровська область, м.Нiкополь за КОАТУУ 1211600000 

Орган державного 

управління 

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, 

КОНСОРЦІУМИ, АС 
за СПОДУ 7794 

Організаційно-

правова форма 
Закрите акціонерне товариство за КОПФГ 232 



господарювання 

Вид економічної 

діяльності 

Ремонт і технічне обслуговування машин та 

устатковання для металургії 
за КВЕД 29.51.3 

Одиниця виміру тис.грн. 

 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 pік 

Форма №5 

I. Нематеріальні активи 

Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 

Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

  

первісна 

(пероціне

на) 

вартість 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

 

первісної 

(пере-

оціненої 

вартості) 

накопи-

ченої 

аморти-

зації 

первісна 

(пере-

оцінена 

вартість) 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

  

первісної 

(пере-

оціненої 

вартості) 

накопи-

ченої 

аморти-

зації 

первісна 

(пере-

оцінена 

вартість) 

накопи-

чена 

аморти-

зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування природними 

ресурсами 

010 10 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 10 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової 

властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 

права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні активи 070 0 0 80 0 0 0 0 4 0 0 0 80 4 

Разом 080 10 8 80 0 0 0 0 6 0 0 0 90 14 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності 

(085) 
0 

 

II. Основні засоби 

Групи основних засобів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійш

ло за 

рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

кінець року 
у тому числі 

          

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

  

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

знос  

первісно

ї (пере-

оціненої

) 

вартості 

зносу 

первісна 

(пере-

оцінена) 

вартість 

знос   

первісн

ої 

(пере-

оцінено

ї) 

вартост

і 

зносу 

первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартіст

ь 

знос 

первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартість 

знос 

первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інвестиційна 

нерухомість 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 

поліпшення земель 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 
120 1 233 478 3 0 0 0 0 157 0 0 0 1 236 635 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 6 626 4 129 355 0 0 75 69 357 0 0 0 6 906 4 417 0 0 0 0 

Транспортні засоби 140 290 175 0 0 0 0 0 19 0 0 0 290 194 0 0 0 0 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
150 707 390 283 0 0 27 27 77 0 0 0 963 440 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 158 137 0 0 0 5 5 6 0 0 0 153 138 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
200 159 155 30 0 0 6 6 31 0 0 0 183 180 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 

споруди 
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 

матеріальні активи 
250 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 

Разом 260 9 182 5 473 671 0 0 113 107 647 0 0 0 9 740 6 013 0 0 0 0 

 
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 

права власності 

(261) 
0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо) 

(263) 
0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 

  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1 043 872 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 38 14 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 75 34 

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів 
320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 1 156 920 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

 Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

   довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в: 

асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 622 0 622 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 622 0 622 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю  

(421) 
0 

      за справедливою вартістю (422) 0 

      за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю 

(424) 
622 

      за справедливою вартістю (425) 0 

      за амортизованою собівартістю (426) 0 

 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда активів 
440 55 0 

Операційна курсова різниця 450 238 639 

Реалізація інших оборотних активів 460 3 061 2 516 

Штрафи, пені, неустойки 470 6 38 

Утримання об'єктів житлово-комунального 

соціально-культурного призначення 
480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 25 187 27 658 

у тому числі: 

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 44 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 

асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 



В. Інші фінансові доходи і витрати 

Дивіденди 
530 0 X 

Проценти 540 X 1 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 

Г. Інші доходи та витрати 

Реалізація фінансових інвестицій 
570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 9 

Інші доходи і витрати 630 0 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 

основної діяльності 

(633) 
0 

 

VI. Грошові кошти 
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 1 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 

книжки) 
660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 1 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено 

(691) 
0 

 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за 

звітний рік 

Викорис-

тано  у 

звітному 

році 

Сторновано 

використан

у суму у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодуванн

я витрат 

іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 

   

нарахован

о 

(створено) 

додаткові 

відраху-

вання 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам 
710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на додаткове пенсійне 

забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 
750 0 0 0 0 0 0 0 



зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 12 0 0 0 0 0 12 

Разом 780 12 0 0 0 0 0 12 

 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

   

збільшення 

чистої вартості 

реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 12 916 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 1 940 0 0 

Паливо 820 5 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 12 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 879 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 
880 211 0 0 

Незавершене виробництво 890 2 833 0 0 

Готова продукція 900 628 0 0 

Товари 910 99 0 0 

Разом 920 19 523 0 0 
* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

      відображених за чистою вартістю 

реалізації  

(921) 

0 

      переданих у переробку (922) 0 

      оформлених в заставу (923) 0 

      переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець року 
у т.ч. за строками не погашення  

   
до 12 

місяців 

від 12 до 18 

місяців 

від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
940 41 125 16 347 24 076 702 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 3 362 2 804 541 17 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 36 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 

році 
970 28 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0 



винуватців за якими на кінець року не прийнято 

(позабалансовий рахунок 072) 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року:   

 валова замовників 1120 0 

 валова замовникам 1130 0 

 з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами 
1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 3 834 

Відстрочені податкові активи: 

 на початок звітного року 
1220 0 

 на кінець звітного року 1225 1 018 

Відстрочені податкові зобов’язання: 

 на початок звітного року 
1230 1 057 

 на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - 

усього 
1240 1 759 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1241 3 834 

     зменшення (збільшення) відстрочених       

податкових активів 
1242 -1 018 

     збільшення (зменшення) відстрочених      

податкових зобов’язань 
1243 -1 057 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      

податкових активів 
1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      

податкових зобов’язань 
1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 653 

Використано за рік - усього 1310 1 156 

в тому числі на: 

 будівництво об’єктів 
1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  

 основних засобів 
1312 1 043 

 з них машини та обладнання 1313 1 043 

 придбання (створення) нематеріальних  

 активів 
1314 75 

 погашення отриманих на капітальні  

 інвестиції позик 
1315 0 

 1316 38 

 1317 0 



XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 

рядка 
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

  
залишок на 

початок року 

надійшл

о за рік 
вибуло за рік 

нарахов

ано 

амортиз

ації за 

рік 

втрати 

від 

зменше

ння 

корисно

сті 

вигоди 

від 

відновл

ення 

корисно

сті 

залишок на 

кінець року 

залишок 

на 

початок 

року 

надійшл

о за рік 

зміни 

вартості 

за рік 

вибуло 

за рік 

залишок 

на 

кінець 

року 

  
первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

 
первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

   
первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні активи - 

усього 

в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   інші довгострокові біологічні 

активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 

в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 

відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 

біологічних перетворень (крім тварин 

на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 

фінансування 

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 

вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 

унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 

0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 

передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 
Найменування показника Код  Вартість Витрати, Результат від первісного Уцінка Виручка від Собівартість Фінансовий результат 



рядка первісного 

визнання 

пов'язані з 

біологічними 

перетворення

ми 

визнання реалізації реалізації (прибуток +, збиток -) від 

    дохід витрати    реалізації 

первісного 

визнання та 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 

активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: 

    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи 

рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 

активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 

    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи 

тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та 

додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник    Дегтяр Андрiй Вiкторович 

 



Головний бухгалтер    Соломатiн Денис Миколайович



 


