Титульний аркуш
25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№1
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Соляник С.О.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31167067
4. Місцезнаходження: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., немає р-н, м. Нiкополь, проспект
Трубникiв, 56
5. Міжміський код, телефон та факс: 0(566)630-200, вiдсутнiй
6. Адреса електронної пошти: denis.kuznichenko@nrp.interpipe.biz
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Рiчна iнформацiя емiтента цiнних
паперiв (рiчний звiт) за 2018 рiк затвердження рiшенням Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" (протокол
засiдання Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" №176 вiд 25.04.2019 року)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://
nrp.interpipe.biz/ru/
forinvestors/
disclosure/
regularinformation/

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/
або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
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(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
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27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом
звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
В п. 2 роздiлу III зазначенi данi "вiдсутнє", оскiльки згiдно з Законом України "Про внесення
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо скасування свiдоцтва про державну
реєстрацiю юридичної особи та фiзичної особи - пiдприємця" вiд 7 квiтня 2011 року №3205-VI
свiдоцтво про державну реєстрацiю скасовано. На цей час документом що пiдтверджує
держану реєстрацiю ПрАТ "НРЗ" є виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань без номеру, отримана 09.10.2017 року у

зв'язку зi змiною керiвника ПрАТ "НРЗ".
П. 11 роздiлу III "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не
розкривається на пiдставi абзацу 4 пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
ПрАТ "НРЗ" не брало участi у створеннi iнших юридичних осiб.
П. 13 роздiлу III "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних
товариств)" не розкривається на пiдставi абзацу 4 пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
ПрАТ "НРЗ" та його емiсiйнi цiннi папери (акцiї) вiдповiдно до вимог статтi 4-1 Закону
України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" не потребують
визначення рейтингової оцiнки.
ПрАТ "НРЗ" не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
П. 16 роздiлу III "Судовi справи емiтента" не розкривається у зв'язку з тим, що у звiтному роцi
вiдсутнi судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше
вiдсоткiв активiв ПрАТ "НРЗ" станом на початок року, стороною в яких виступає ПрАТ "НРЗ",
а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi. Вiдомостi про
вiдповiднi судовi справи, за якими стороною є посадовi особи ПрАТ "НРЗ" вiдсутнi.
В п. 16 роздiлу III "Штрафнi санкцiї емiтента" у полi "примiтки" зазначено "iнформацiя
вiдсутня" у зв'язку з необов'язковiстю заповнення даного поля та вiдсутностi у Положеннi про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв будь-яких вимог щодо його заповнення.
У роздiлi V зазначенi вiдомостi щодо посадових осiб станом на кiнець звiтного перiоду.
Вiдомостi щодо змiни складу посадових осiб протягом звiтного перiод розкривалися згiдно з
Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
У п 1. та п. 2 роздiлу V, а також у роздiлi VI щодо акцiонера Товариства ВОЛБЕРТ КОМПАНI
ЛIМIТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED), який є членом Ревiзiйної комiсiї Товариства та є
нерезидентом України, зазначено замiсть вiдомостей про iдентифiкацiйний код юридичної
особи вiдомостi про реєстрацiйний номер вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю.
Протягом звiтного перiоду Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства не обирався.
У роздiлi VI "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток,
паїв)" зазначена iнформацiя про акцiонерiв ПрАТ "НРЗ" станом на кiнець звiтного перiоду.
В п.п. 4) "iнформацiя про наглядову раду та виконавчий орган емiтента" п. 4 "Звiт про
корпоративне управлiння" роздулу VII "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" у графi "опис"
до таблицi "Персональний склад наглядової ради" та графi "примiтки" до таблицi "Iнформацiя
про виконавчий орган" зазначено "iнформацiя вiдсутня" у зв'язку з необов'язковiстю
заповнення даного поля та вiдсутностi у Положеннi про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв будь-яких вимог щодо його заповнення.
Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах
емiтента вiдсутнi.
Фiзичнi особи акцiями Товариства не володiють.
У роздiлi IХ не зазначено iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї,
розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у
звязку з вiдсутнiстю таких фактiв протягом звiтного перiоду.
В роздiлi IХ нформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй,

та iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не зазначено на пiдставi абзацу 4
пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
В звiтному перiодi вiдсутнi факти публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй
бiржi в частинi включення до бiржового реєстру акцiй товариства.
В роздiлi Х "Структура капiталу" у графi "примiтки" зазначено "iнформацiя вiдсутня" у зв'язку
з необов'язковiстю заповнення даного поля та вiдсутностi у Положеннi про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв будь-яких вимог щодо його заповнення.
В роздiлi ХI "2. Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "3. Iнформацiя про iншi цiннi папери,
випущенi емiтентом", "4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", "5. Iнформацiя про
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не зазначена у зв'язку з тим, що ПрАТ "НРЗ"
в звiтному та попереднiх перiодах борговi цiннi папери, облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi
цiннi папери не випускало.
В роздiлi ХI "6. Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного
перiоду", "7. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм
акцiй) такого емiтента", "8. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у
статутному капiталi емiтента", "9. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних
паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв
цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" та "10. Iнформацiя про загальну
кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а
також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" не зазначена у зв'язку з вiдсутнiстю вiдповiдних фактiв протягом
звiтного перiоду.
В роздiлi ХII "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у
звiтному роцi" не зазначена у зв'язку з тим, виплата дивiдендiв у звiтному роцi не
здiйснювалось на пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства.
В п 6 "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" роздiлу XIII "Iнформацiя
про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" зазначена iнформацiя про осiб, послугами
яких емiтент користувався протягом звiтного перiоду.
Iнформацiю у роздiлi XIV не зазначено на пiдставi абзацу 4 пункту 5 глави 4 роздiлу II
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Роздiл XVII "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" та роздiл XVIII "Iнформацiя про будь-якi
договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль
над емiтентом" не зазначена у зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента вiдповiдної iнформацiї.
Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) ПрАТ "НРЗ" у 2018 роцi не складався.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
вiдсутнє
3. Дата проведення державної реєстрації
30.11.2001
4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
9772445
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
479
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
33.12 - Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового
призначення
38.32 - Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв
41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
2) МФО банку
305749
3) Поточний рахунок
2600430175802
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
5) МФО банку
305749
6) Поточний рахунок
2600330175801
17. Штрафні санкції емітента
№ з/п

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про
виконання

1

0013221410,
01.06.2018

Примітки:
Iнформацiя вiдсутня
2
0013371422,
01.06.2018
Примітки:
Iнформацiя вiдсутня
3
0206361306,
01.06.2018
Примітки:
Iнформацiя вiдсутня
4
0206391306,
01.06.2018
Примітки:
Iнформацiя вiдсутня
5
0206411306,
01.06.2018
Примітки:
Iнформацiя вiдсутня
6
0068091214,
28.03.2018
Примітки:
Iнформацiя вiдсутня
7
0005625841,
03.12.2018
Примітки:
Iнформацiя вiдсутня
8
6-10/18, 16.02.2018

Примітки:
Iнформацiя вiдсутня

ГУ ДФС у
Днiпропетровськiй
областi

Штрафнi (фiнансовi)
санкцiї (штраф)

сплачено 07.06.2018

ГУ ДФС у
Днiпропетровськiй
областi

Штрафнi (фiнансовi)
санкцiї (штраф)

сплачено 07.06.2018

ГУ ДФС у
Днiпропетровськiй
областi

Штрафнi (фiнансовi)
санкцiї (штраф)

сплачено 07.06.2018

ГУ ДФС у
Днiпропетровськiй
областi

Штрафнi (фiнансовi)
санкцiї (штраф)

сплачено 07.06.2018

ГУ ДФС у
Днiпропетровськiй
областi

Штрафнi (фiнансовi)
санкцiї (штраф)

сплачено 07.06.2018

ГУ ДФС у
Днiпропетровськiй
областi

штраф

сплачено 08.04.2018

ГУ ДФС у
Днiпропетровськiй
областi

штраф

сплачено 11.12.2018

Державна
Екологiчна Iнспекцiя
у Днiпропетровськiй
областi

вiдшкодування
збиткiв, заподiяних
державi в результатi
порушення
природоохоронного
законодавства
України внаслiдок
наднормативних
викидiв
забруднюючих
речовин в
атмосферне повiтря

Сплачено 23.02.2018
року

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
За звiтнiй перiод не вiдбувалось змiни в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "НРЗ" вiдповiдно до
попереднiх звiтних перiодiв
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 479;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 16;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 0;
Фонд оплати працi - 51941,2 тис.грн.
Розмiр фонду оплати працi у 2018 р. збiльшiвся вiдносно попереднього року на 18,6%.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв
операцiйним потребам емiтента, реалiзується шляхом навчання працiвникiв на:
- курсах з перепiдготовки новоприбулого персоналу - 28 осiб;
- курсах з отримання сумiжної професiї - 99 осiб;
- курсах з пiдвищення квалiфiкацiї - 331 осiб.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "НРЗ" не належить до об'єднань пiдприємств
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
ПрАТ "НРЗ" не здiйснює та не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
ПрАТ "НРЗ" не отримувало пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного
перiоду
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена на основi дiючих в Українi вимог
бухгалтерського облiку й звiтностi, зокрема закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV й Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, iнших законодавчих й нормативних актiв, що входять в систему
регулювання бухгалтерського облiку й звiтностi пiдприємств в Українi, а також затвердженої
керiвником пiдприємства Облiкової полiтики.
Дiюча в звiтному перiодi редакцiя Облiкової полiтики затверджена наказом керiвника
пiдприємства вiд 14.01.2013 р. № 18.
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво пiдприємства передбачає, що
пiдприємство буде здiйснювати свою фiнансово-господарську дiяльнiсть на протязi 12 мiсяцiв
року, наступного за звiтним, i не має намiру чи потреби в лiквiдацiї, припиненнi фiнансовогосподарської дiяльностi в подальшому чи зверненнi за захистом вiд кредиторiв. Оцiнка активiв
й зобов'язань заснована на припущеннi того, що пiдприємство зможе виконувати свої
зобов'язання й реалiзовувати свої активи в ходi звичайної дiяльностi.
Первiсна оцiнка:
o
Вартiсть активiв, придбаних за плату, визначається як сума фактичних витрат на
придбання, за винятком податку на додану вартiсть й iнших вiдшкодованих податкiв (крiм
випадкiв, передбачених законодавством України).
o
Собiвартiсть матерiально-виробничих запасiв, основних засобiв при їх створеннi
пiдприємством визначається виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом даних
запасiв i необоротних активiв.
o
Первiсною вартiстю активiв, що вiдрiзняються вiд грошових коштiв, внесених в
статутний капiтал пiдприємства, визнається погоджена з засновниками (учасниками)
пiдприємства їх справедлива вартiсть.
o
Первiсною вартiстю активiв, що вiдрiзняються вiд грошових коштiв, отриманих
пiдприємством за договором дарування (безоплатно), визнається їх справедлива вартiсть на дату
прийняття до бухгалтерського облiку. Визначення справедливої вартостi базується на цiни, що
дiє на дату оприбуткування майна, отриманого безоплатно, на даний чи аналогiчний вид майна в
операцiях мiж обiзнаними, зацiкавленими й незалежними сторонами чи на основi незалежної
експертної оцiнки. В первiсну вартiсть безоплатно отриманих активiв включаються також iншi
витрати, пов'язанi з доведенням цих активiв до стану, в якому вони придатнi до використання в
запланованих цiлях.
o
Первiсною вартiстю активiв, отриманих за договорами, що передбачають виконання
зобов'язань (сплату) не грошовими коштами, визнається справедлива вартiсть переданих активiв.
У випадку, якщо справедлива вартiсть переданого в обмiн активу менша за його балансову
вартiсть, рiзниця включається до витрат поточного перiоду.
o
Активи, виявленi при проведеннi iнвентаризацiї, приймаються до бухгалтерського облiку
за справедливою вартiстю.
Подальша оцiнка:
o
Переоцiнка основних засобiв i нематерiальних активiв Облiковою полiтикою
пiдприємства не передбачена.
o
При зниженнi вартостi матерiально-виробничих запасiв пiдприємство оцiнює їх за
чистою вартiстю реалiзацiї.

o
Пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть на пiдприємствi облiковується резерв сумнiвних
боргiв.
Основнi засоби вiдображенi в балансi за вартiстю, яка отримана як рiзниця мiж первiсною
вартiстю та зносом.
До основних засобiв в балансi пiдприємства вiднесенi активи, що вiдповiдають вимогам
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом
Мiнфiну України вiд 27.05.2000 № 92, первiсна вартiсть яких перевищує 6000 грн. й строк
корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року.
Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Строк
корисного використання основних засобiв встановлений пiдприємством самостiйно при
прийняттi об'єкта до бухгалтерського облiку, виходячи з очiкуваного перiоду часу, на протязi
якого необоротнi активи будуть використовуватися пiдприємством чи з їх використанням буде
виготовлений (виконаний) очiкуваний об'єм робiт та послуг. Строк корисного використання
основних засобiв визначений пiдприємством в дiапазонi вiд 2 до 25 рокiв.
До складу iнших необоротних матерiальних активiв входять малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи, строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких дорiвнює або є
меншою вiд 6000 грн.
Амортизацiя групи активiв "Iншi необоротнi матерiальнi активи" нараховується в першому
мiсяцi використання об'єктiв у розмiрi 100% вiд їхньої вартостi.
Наявнiсть i рух основних засобiв, а також сума нарахованої амортизацiї в звiтному роцi
приведенi в роздiлi 2 форми № 5 "Примiтки до фiнансової звiтностi" за 2018 р.
Вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування, у пiдприємства не
має.
Для оцiнки запасiв, вiдображених в фiнансовiй звiтностi на початок i кiнець звiтного перiоду,
використана їх первiсна вартiсть. Балансова вартiсть запасiв в розрiзi окремих квалiфiкацiйних
груп приведена в роздiлi VIII "Запаси" ф. № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" 2018
року.
Сировина i матерiали у фiнансовiй звiтностi оцiненi у сумi фактичних затрат з їх придбання з
врахуванням транспортно-заготiвельних витрат (вiдхилення у вартостi матерiалiв i товарiв
враховуються вiдокремлено, але врахованi у вартостi запасiв при пiдготовцi звiтностi).
Спецiальнi iнструменти, спецiальнi пристрої i спецiальне обладнання вартiстю не бiльше 6000
грн. за одиницю й строком корисного використання бiльше одного року визнаються об'єктами
iнших необоротних матерiальних активiв i амортизуються у порядку, встановленому облiковою
полiтикою пiдприємства.
Спецiальнi iнструменти, спецiальнi пристрої i спецiальне обладнання строком корисного
використання менше одного року визнаються матерiально-виробничими запасами незалежно вiд
вартостi.
Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО.
Методи оцiнки матерiально-виробничих запасiв в звiтному i попередньому перiодi не
змiнювалися.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основнi види продукцiї або послуг, якi виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких
емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, у тому числi обсяги виробництва
(у натуральному та грошовому виразi):
1.
Запаснi частини, обсяг виробництва яких в 2018 в натуральному виразi склав 46445 шт. в
грошовому виразi склав 76 283 тис.грн.
2.
Лiнiйки, обсяг виробництва яких в 2018 в натуральному виразi склав 16951 шт. в
грошовому виразi склав 52 574 тис.грн.
3.
Оправки, обсяг виробництва яких в 2018 в натуральному виразi склав 5310 шт. в
грошовому виразi склав 14 410 тис.грн.
4.
Упаковка, обсяг виробництва яких в 2018 в натуральному виразi склав 21193 шт. в
грошовому виразi склав 73 232 тис.грн.
Середньореалiзацiйнi цiни:
1.
Запаснi частини - 1747,00 грн./шт.
2.
Лiнiйки - 2708,00 грн./шт.
3.
Оправки - 3422 грн./шт.
4.
Упаковка - 3103,00 грн./шт.
5. Послуги реставрацiй та виготовленням запчастин, послуги з наплавки, термообробки та iншi
- 5533,00 грн./шт.
Сума виручки:
Вiдповiдно до рядка з кодом №2000 Звiту про фiнансовий результат (Звiту про сукупний дохiд)
ПрАТ "НРЗ" за 2018 рiк чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2018 роцi
склали 250239 тис. грн.
ПрАТ "НРЗ" в 2018 роцi не здiйснювало експорту продукцiї та послуг власного виробництва.
Для ПрАТ "НРЗ" перспективним є виробництво товарiв, таких як прокатного iнструменту та
запасних частин для трубної промисловостi.
Сезонi змiни не мають значного впливу на дiяльнiсть ПрАТ "НРЗ"
Основний ринок збуту продукцiї та послуг ПрАТ "НРЗ" є українськi пiдприємства металургiйної
галузi.
Основнi клiєнти: ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", ПрАТ "НЗТО",

ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦIЯ", ТОВ "Новомосковський ПОСУД".
Ризиками, якi виникають у зв'язку з зазначеними вище фiнансовими iнструментами, є ризик
лiквiдностi, кредитний ризик i ризик, пов'язаний зi змiною процентних ставок за позиками.
Однiєю з основних цiлей з управлiння ризиками є пiдтримання гнучкостi фiнансування
дiяльностi, як за рахунок керування дебiторською заборгованiстю, так i за рахунок дотримання
вiдстрочки платежiв за кредиторською заборгованiстю. З цiєю метою пiдприємство проводить
аналiз термiнiв погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очiкуваними надходженнями
грошових коштiв. У разi надмiрного наявностi вiльної лiквiдностi або її недостатностi,
пiдприємство перерозподiляє ресурси вiдповiдним чином.
Фiнансовi iнструменти пiдприємства, а саме банкiвськi депозити, торгова дебiторська i
кредиторська заборгованостi є основними джерелами кредитного ризику. Згiдно полiтики
управлiння ризиками, схильнiсть кредитному ризиковi контролюється на постiйнiй основi.
Оцiнка платоспроможностi контрагентiв здiйснюється для всiх контрагентiв перед наданням
вiдстрочки платежу. Як правило, пiдприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань
контрагентами, так як основнi продажi вiдбуваються на клiєнтiв з гарною кредитною iсторiєю i
статистикою оплат. З урахуванням всього вище зазначеного, потенцiйний ефект кредитного
ризику не повинен значною мiрою перевищувати визнанi резерви за дебiторською
заборгованiстю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фiнансових активiв
на балансi.
Пiдприємство може бути пiддано процентному ризику в зв'язку з процентними позиками з
плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нiвелюється шляхом залучення та балансування
ефектiв запозичень з фiксованою i плаваючою ставками.
Канали збуту й методи постачання товарiв та послуг на митнiй територiї України проходять з
використанням автомобiльного транспорту по прямим угодам та заздалегiдь обумовленим цiнам.
Джерела сировини - iмпортнi i експортi постачальники
їх доступнiсть - поставка на протязi 30 р.д.
Динамiка цiн - зростання цiн у 2018 в межах :
метал - до 3-%
ферроматерiали - вiд 1 до 3%
На сьогоднi у ПрАТ "НРЗ" вiдсутнiй аналiз стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює
дiяльнiсть емiтент. Пiдприємство планує в 2019 роцi освоєння 3-х видiв нової продукцiї, а також
впровадження нових технологiй на новому станку з ЧПУ. В зв'язку з тим, що база заказiв
сформована вже давно є вiдпрацьованi технологiї, пiдприємство не вiдчуває будь-якої
конкуренцiї в галузi. Продукцiя, яку виробляє пiдприємство ( запаснi частини та iнструмент
для трубних заводiв ) є стандартною i не має нiяких особливостей.
Основними напрямками перспективного розвитку заводу є:
o зниження витрат на виробництво,
o освоєння нових видiв продукцiї,
o впровадження нової технiки i технологiї.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10
вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - 3 (три) постачальника.
ПрАТ "НРЗ" здiйснює свої дiяльнiсть тiльки в Українi.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
ПрАТ "НРЗ" придбано за останнi 5 рокiв основних засобiв на суму 12878 тис. грн.
ПрАТ "НРЗ" вiдчужено за останнi 5 рокiв основних засобiв на суму 1474 тис. грн.
В сферi iнвестицiй реалiзується проект закупiвля та встановлення токарно-револьверного
верстату моделi DL45L виробництва компанiї FFG DMC (Республiка Корея).
Плануються заходи в соцiальнiй сферi та по створенню на ПрАТ "НРЗ" сучасних виробничих
умов, а саме:
1 Виконано капiтальний ремонт душових на 3-му поверсi АПК ЦМРТО вiддiлення №1;
2 Розпочато та продовжується капiтальний ремонт в душових на 1-му та 2-му поверхах АПК
ЦМРТО вiддiлення №1.
3 Планується виконати капiтальний ремонт токарно-?винторiзного верстату мод. 165 у зв'язку з
фiзичним зносом.
4 Планується виконати капiтальний ремонт горизонтально-розточного верстату мод. 2622Б у
зв'язку з фiзичним зносом.
5 Планується виконати капiтальний ремонт токарно-?винторiзного верстату мод. 1К62 у зв'язку з
фiзичним зносом.
6 Планується виконати капiтальний ремонт газової печi вiджигу лиття у зв'язку з фiзичним
зносом.
7 Планується виконати реконструкцiю вентиляцiї вiд пiдвiсних наждакiв.
8 Планується виконати ремонти м'яких покрiвель, а саме:
8.1 Покрiвля виробничого корпусу ЦМРТО-1 площею 432 м2;
8.2 Покрiвля виробничого корпусу ЦМРТО-2 площею 936 м2;
8.3 Покрiвля технологiчних примiщень ЦМРТО-1 площею 180 м2;
8.4 Покрiвля виробничого корпусу наплавочної дiлянки площею 1080 м2;
8.5 Замiна шиферу на покрiвлi ЦМС площею 100 м2.
Вартiсть вищенаведених iнвестицiй та придбань буде вiдома пiсля укладення вiдповiдних
правочинiв.
Фiнансування вищенаведених заходiв на цей час планується за рахунок надходжень вiд
реалiзацiї продукцiї та послуг власного виробництва.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Iнформацiя про основнi засоби емiтента, включаючи об'єкти оренди, зазначена у пунктi 1
"Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" роздiлу XIII "Iнформацiя
про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" цiєї Рiчної iнформацiї емiтента цiнних
паперiв.
Виробничi потужностi емiтента становлять 10100 т., за звiтнiй рiк, використання яких становить
45%.
За збереження активiв-основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи. Активиосновнi засоби використовуються та утримуються в нормальних умовах. Обмежень на
використання активiв не має. Термiни та умови користування активами-основними засобами
вiдповiдають встановленим нормам та дiючому законодавству.
Основнi засобi ПрАТ "НРЗ" розташованi за мiсцезнаходженням ПрАТ "НРЗ": Україна,
Днiпропетровська обл., м. Нiкополь. пр. Трубникiв, 56
Пiдприємство виконує всi вимоги природоохоронного законодавства. Немає екологiчних питань,
якi можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства.
На цей час плани капiтального будiвництва вiдсутнi, але є плани капiтальних ремонтiв основних
засобiв, пiсля завершення яких очiкується рiст якостi продукцiї, що виробляється емiтентом, а
саме:
1. Планується виконати капiтальний ремонт токарно-?винторiзного верстату мод. 165 у зв'язку з
фiзичним зносом.
2. Планується виконати капiтальний ремонт горизонтально-розточного верстату мод. 2622Б у
зв'язку з фiзичним зносом.
3. Планується виконати капiтальний ремонт токарно-?винторiзного верстату мод. 1К62 у зв'язку
з фiзичним зносом.
4. Планується виконати капiтальний ремонт газової печi отжигу лиття у зв'язку з фiзичним
зносом.
5. Планується виконати реконструкцiю вентиляцiї вiд пiдвiсних наждакiв.
Крiм цього планується виконати капiтальнi ремонти м'яких покрiвель, а саме:
1. Покрiвля виробничого корпусу ЦМРТО-1 площею 432 м2.
2. Покрiвля виробничого корпусу ЦМРТО-2 площею 936 м2.
3. Покрiвля технологiчних примiщень ЦМРТО-1 площею 180 м2.
4. Покрiвля виробничого корпусу наплавочної дiлянки площею 1080 м2.
5. Замiна шиферу на покрiвлi ЦМС площею 100 м2.
Сума видаткiв по вищенаведеним заходам буде вiдома пiсля укладення вiдповiдних правочинiв.
Фiнансування вищенаведених заходiв на цей час планується за рахунок надходжень вiд
реалiзацiї продукцiї та послуг власного виробництва.
Прогнознi дати початку та закiнчення вищенаведених заходiв - 2019-2020 р.р.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть ПрАТ "НРЗ" можуть впливати змiни законодавства щодо оподаткування ПДВ

операцiй з металобрухтом. Iнших вагомих проблем за звiтнiй перiод, якi впливають на дiяльнiсть
емiтента, не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Обрана полiтика щодо фiнансування дiяльностi дiє за схемою фiнансової звiтностi про доходи,
витрати, фiнансовi результати, активи та обов'язки, згiдно вимоги П(с)БО №29 "Фiнансовий звiт
по сегментам", затверджене наказом МФУ вiд 19.05.2005 р. №412 за формою №6 до рiчного
фiнансового звiту. Емiтент мав у звiтному роцi достатньо капiталу для вирiшення поточних
проблем и маючi фактичний коефiцiєнт поточної лiквiдностi на кiнець року 0,48.
Аналiз або оцiнка шляхiв покращення лiквiдностi фахiвцями емiтента не здiйснювались.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду укладенi договори (контракти) виконанi.
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)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк:
- забезпечення достатньої технологiчної готовностi пiдприємств трубної та металургiйної
промисловостi шляхом виробництва прокатного iнструменту, освоєння нових видiв продукцiї i
виробництва деталей для ремонту i технiчного обслуговування в узгодженому графiку з
мiнiмальними витратами для задоволення вимог i очiкувань партнерiв, акцiонерiв,
спiвробiтникiв i суспiльства;
- створення на пiдприємствi сучасних виробничих i побутових умов;
- продовження промислової експлуатацiї системи "IТ-пiдприємство";
- забезпечення беззбиткової дiяльностi та виконання бюджету за основними показниками.
- скорочення витрат на виробництво продукцiї, полiпшення побутових умов i культури
виробництва;
- впровадження ефективної схеми виробничої дiяльностi;
- виконання заходiв з енергозбереження, виконання плану по освоєнню нових видiв продукцiї,
плану капiтальних ремонтiв.
Наявнiсть iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, не
дослiджувалась.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У емiтента не було полiтики на 2018 рiк щодо дослiджень та розробок, за звiтний рiк
дослiдження та розробки не здiйснювались.

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
Iнформацiя вiдсутня

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори

Структура

Персональний склад

акцiонери, якi мають право на участь у
Загальних зборах
Кiлькiсний склад Наглядової ради
становить 3 особи. Голова Наглядової
ради обирається членами Наглядової
ради з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу
Наглядової ради.

акцiонери, якi мають право на участь у
Загальних зборах
Станом на кiнець звiтного перiоду до
Наглядової ради входять
Голова Наглядової ради ПрАТ "НРЗ":
Концева Марина Валерiївна незалежний директор.
Члени Наглядової ради ПрАТ "НРЗ":
Колесова Олена Едуардiвна представник акцiонера ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП
НIКО ТЬЮБ"; Мамєдов Бахтiяр представник акцiонера ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

Правлiння

Правлiння Товариства складається з 5
осiб: Голови Правлiння та 4 членiв
Правлiння

Склад Правлiння ПрАТ "НРЗ" станом
на кiнець звiтного перiоду:
- Тимчасово виконуючого обов'язки
Голови Правлiння Соляник Сергiй
Олександрович;
- Члени Правлiння Каряка Микола
Вячеславович;
- Члена Правлiння Шилiн Анатолiй
Вiталiйович;
- Члена Правлiння Картава Тетяна
Миколаївна.

Ревiзiйна комiсiя

Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї
становить 3 особи. До складу Ревiзiйної
комiсiї входять Голова та 2 члени
Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної
комiсiї обирається членами Ревiзiйної
комiсiї з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу
Ревiзiйної комiсiї.

Станом на кiнець звiтного перiоду до
Ревiзiйної комiсiї входять наступнi
юридичнi особи:
- ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН";
- ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ";
- ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД
(WOLBERT COMPANY LIMITED).

Наглядова рада

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Каряка Микола Вячеславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
Даннi вiдсутнi
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "IНТЕРПАЙП НМТЗ", 05393139, директор з економiчної безпеки
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.05.2016, обрано обрано на невизначений строк
9) Опис
Каряку Миколу Вячеславовича обрано членом Правлiння ПрАТ "НРЗ" 27.05.16 року
згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" (Протокол засiдання Наглядової ради ПрАТ
"НРЗ" №126 вiд 27.05.2016 року). Коряка М.В., як член Правлiння, не отримував вiд ПрАТ "НРЗ"
винагороди у звiтному перiодi, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 34 роки. Перелiк попереднiх
посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з економiчної безпеки. На
кiнець звiтного перiоду обiймав посаду директора з економiчної безпеки ТОВ "IНТЕРПАЙП
НIКО ТЬЮБ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35537363; мiсцезнаходження
пiдприємства: 53201, м. Нiкополь , проспект Трубникiв, 56).
1) Посада
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соляник Сергiй Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
Даннi вiдсутнi
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
35
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "НРЗ", 31167067, директор по виробництву, маркетингу та збуту продукцiї

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.10.2017, обрано обрано на невизначений строк
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" (Протокол засiдання Наглядової
ради ПрАТ "НРЗ" №147 вiд 04 жовтня 2017 року) Соляника Сергiя Олександровича обрано
тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПрАТ "НРЗ" з 05 жовтня 2017 року. Соляник
С.О. отримує винагороду у розмiрi, передбаченому вiдповiдним трудовим договором.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 35
рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор по
виробництву, маркетингу та збуту продукцiї; виконавчий директор. Щодо того, чи обiймає
посадова особа емiтента посаду на будь-якому iншому пiдприємствi iнформацiя вiдсутня.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Картава Тетяна Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
Даннi вiдсутнi
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", 35537363, начальник вiддiлу кадрiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.11.2017, обрано обрано на невизначений строк
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" (Протокол засiдання Наглядової
ради ПрАТ "НРЗ" №150 вiд 17.11.2017 року) обрано членом Правлiння ПрАТ "НРЗ" Картаву
Тетяну Миколаївну. Картава Т.М., як член Правлiння, не отримував вiд ПрАТ "НРЗ" винагороди
у звiтному перiодi, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу кадрiв, провiдний фахiвець з
кадрового адмiнiстрування. Обiймає посаду начальника вiддiлу кадрiв ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО
ТЬЮБ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35537363; мiсцезнаходження пiдприємства:
53201, м. Нiкополь , проспект Трубникiв, 56).
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шилiн Анатолiй Вiталiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

Даннi вiдсутнi
4) Рік народження
1955
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "НРЗ", 31167067, начальник цеху ремонту обладнання
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.11.2017, обрано обрано на невизначений строк
9) Опис
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" (Протокол засiдання Наглядової
ради ПрАТ "НРЗ" №150 вiд 17.11.2017 року) обрано членом Правлiння ПрАТ "НРЗ" Шилiна
Анатолiя Вiталiйовича. Шилин А.В., як член Правлiння, не отримував вiд ПрАТ "НРЗ"
винагороди у звiтному перiодi, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Перелiк попереднiх
посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер з охорони працi, начальник
дiльницi з ремонту металорiзального обладнання, начальник цеху ремонту обладнання,
заступник директора з технiчного забезпечення виробництва. Щодо того, чи обiймає посадова
особа емiтента посаду на будь-якому iншому пiдприємствi iнформацiя вiдсутня
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перепадя Юлiя Олегiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
Даннi вiдсутнi
4) Рік народження
1986
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", 35537363, керiвник групи з облiку витрат бухгалтерiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.09.2018, обрано безстроково
9) Опис
Наказом Тимчасово виконуючого обов'язки Голови ПрАТ "НРЗ" №305/ок вiд 20.09.2018
року Перепадю Юлiю Олегiвну призначено на посаду головного бухгалтера ПрАТ "НРЗ" з
21.09.2018 року. Перепадя Ю.О. отримує винагороду у розмiрi, передбаченому вiдповiдним
трудовим договором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний
стаж роботи - 12 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти

рокiв: керiвник групи з облiку витрат бухгалтерiї, економiст бюджетно-економiчного вiддiлу,
керiвник групи з облiку витрат бухгалтерiї, керiвник групи з облiку реалiзацiї i доходiв
бухгалтерiї, провiдний бухгалтер з облiку товаропродукуючих цехiв групи з облiку витрат
бухгалтерiї, керiвник групи з облiку i реалiзацiї доходiв бухгалтерiї, керiвник групи з облiку
витрат бухгалтерiї, провiдний спецiалiст з облiку витрат групи з облiку витрат бухгалтерiї.
Обiймає посаду провiдного спецiалiста з облiку витрат групи з облiку витрат бухгалтерiї ТОВ
"IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 35537363;
мiсцезнаходження пiдприємства: 53201, м. Нiкополь , проспект Трубникiв, 56).
1) Посада
Член Наглядової ради - представник акцiонера ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мамєдов Бахтiяр
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
Даннi вiдсутнi
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", 30926946, старший менеджер вiддiлу
аудиту
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2017, обрано до 25.04.2020 р.
9) Опис
Мамєдов Бахтiяр - представника акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30926946,
кiлькiсть та тип акцiй - 2 444 088 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,0 грн.
кожна) набув повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" 20.12.2017 року пiсля
отримання ПрАТ "НРЗ" повiдомлення вiд акцiонера ПрАТ "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН" про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера ПрАТ "СЕНТРАВIС
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН". Мамєдов Б., як член Наглядової ради, не отримував вiд ПрАТ "НРЗ"
винагороди у звiтному перiодi, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх
посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: старший менеджер вiддiлу аудиту.
Щодо того, чи обiймає посадова особа емiтента посаду на будь-якому iншому пiдприємствi
iнформацiя вiдсутня.
1) Посада
Голова Наглядової ради - незалежний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Концева Марина Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
Даннi вiдсутнi
4) Рік народження
1981
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ", 33517151, юрисконсульт
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2017, обрано до 25.04.2020 р.
9) Опис
25.04.2017 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" (Протокол рiчних
Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" №250417 вiд 25.04.2017 року) обрано фiзичну особу Концеву
Марину Валерiївну членом Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" - незалежним директором. 01.09.2017
року згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" (Протокол засiдання Наглядової ради ПрАТ
"НРЗ" №145 вiд 01.09.2017 року) члена Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" - незалежного директора
Концеву Марину Валерiївну обрано головою Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" членами Наглядової
ради ПрАТ "НРЗ" з їх числа. Концева М.В., як член Наглядової ради, не отримував вiд ПрАТ
"НРЗ" винагороди у звiтному перiодi, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Перелiк попереднiх
посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт. Обiймає посаду
юрисконсульта ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи:
35537363; мiсцезнаходження пiдприємства: 53201, м. Нiкополь , проспект Трубникiв, 56).
1) Посада
Член Наглядової ради - представник акцiонера ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колесова Олена Едуардiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
Даннi вiдсутнi
4) Рік народження
1980
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ", 35537363, начальник юридичного вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано до 25.04.2020 р.
9) Опис

25.04.2017 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" (Протокол рiчних
Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" №250417 вiд 25.04.2017 року) обрано членом Наглядової ради
ПрАТ "НРЗ" фiзичну особу Колесову Олену Едуардiвну - представника акцiонера
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 35537363, кiлькiсть та тип акцiй - 2444088 шт. простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,0 грн. кожна). Колесова О.Е., як член Наглядової ради, не
отримував вiд ПрАТ "НРЗ" винагороди у звiтному перiодi, в тому числi i в натуральнiй формi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 18
рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник
юридичного вiддiлу; заступник директора з правового забезпечення. Обiймає посаду заступника
директора з правового забезпечення ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ" (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 35537363; мiсцезнаходження пiдприємства: 53201, м. Нiкополь , проспект
Трубникiв, 56).
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
35537363
4) Рік народження
0
5) Освіта
Даннi вiдсутнi
6) Стаж роботи (років)
0
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Даннi вiдсутнi, Даннi вiдсут, Даннi вiдсутнi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано до 28.04.2019 р.
9) Опис
Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "НРЗ" 28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних
Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" №280416 вiд
28.04.2016 року). Як член Ревiзiйної комiсiї, не отримував вiд ПрАТ "НРЗ" винагороди у
звiтному перiодi, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадови злочини не має. Щодо того, чи обiймає посадова особа емiтента посаду на будь-якому
iншому пiдприємствi iнформацiя вiдсутня
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30926946

4) Рік народження
0
5) Освіта
Даннi вiдсутнi
6) Стаж роботи (років)
0
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Даннi вiдсутнi, Даннi вiдсут, Даннi вiдсутнi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано до 28.04.2019 р.
9) Опис
Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "НРЗ" 28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних
Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" №280416 вiд
28.04.2016 року). Як член Ревiзiйної комiсiї, не отримував вiд ПрАТ "НРЗ" винагороди у
звiтному перiодi, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадови злочини не має. Щодо того, чи обiймає посадова особа емiтента посаду на будь-якому
iншому пiдприємствi iнформацiя вiдсутня
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED)
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
162523
4) Рік народження
0
5) Освіта
Даннi вiдсутнi
6) Стаж роботи (років)
0
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Даннi вiдсутнi, Даннi вiдсут, Даннi вiдсутнi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2016, обрано до 28.04.2019 р.
9) Опис
Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "НРЗ" 28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних
Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" №280416 вiд
28.04.2016 року). Як член Ревiзiйної комiсiї, не отримував вiд ПрАТ "НРЗ" винагороди у
звiтному перiодi, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадови злочини не має. Щодо того, чи обiймає посадова особа емiтента посаду на будь-якому
iншому пiдприємствi iнформацiя вiдсутня

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Член Правлiння
Тимчасово
виконуючий
обов'язки Голови
Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Головний
бухгалтер
Член Наглядової
ради - представник
акцiонера ПрАТ
"СЕНТРАВIС
ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН"
Голова Наглядової
ради - незалежний
директор
Член Наглядової
ради - представник
акцiонера ТОВ
"IНТЕРПАЙП
НIКО ТЬЮБ"
Член Ревiзiйної

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Каряка Микола
Вячеславович
Соляник Сергiй
Олександрович

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Даннi вiдсутнi

4
0

Даннi вiдсутнi

Картава Тетяна
Миколаївна
Шилiн Анатолiй
Вiталiйович
Перепадя Юлiя
Олегiвна
Мамєдов Бахтiяр

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

Даннi вiдсутнi

0

0

0

0

Даннi вiдсутнi

0

0

0

0

Даннi вiдсутнi

0

0

0

0

Даннi вiдсутнi

0

0

0

0

Концева Марина
Валерiївна

Даннi вiдсутнi

0

0

0

0

Колесова Олена
Едуардiвна

Даннi вiдсутнi

0

0

0

0

ТОВАРИСТВО З

35537363

2 444 088

25,0099949

2 444 088

0

3

комiсiї

Член Ревiзiйної
комiсiї

Член Ревiзiйної
комiсiї

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНI
СТЮ
"IНТЕРПАЙП
НIКО ТЬЮБ"
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СЕНТРАВIС
ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН"
ВОЛБЕРТ
КОМПАНI
ЛIМIТЕД
(WOLBERT
COMPANY
LIMITED)

399

30926946

2 444 088

25,0099949
399

2 444 088

0

162523

2 442 134

24,9899999
437

2 442 134

0

7 330 310

75,0099898
235

7 330 310

0

Усього

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ
ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС"
ВОЛБЕРТ КОМПАНI
ЛIМIТЕД (WOLBERT
COMPANY LIMITED)
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НЕРУХОМIСТЬ НПТЗ"

35537363

30926946

19093004

162523

40559855

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

Місцезнаходження

53201, -, Дніпропетровська обл.,
вiдсутнiй р-н, мiсто Нiкополь,
ПРОСПЕКТ ТРУБНИКIВ,
будинок 56
53201, -, Дніпропетровська обл.,
вiдсутнiй р-н, мiсто Нiкополь,
проспект Трубникiв, будинок 56
49044, -, Дніпропетровська обл.,
вiдсутнiй р-н, мiсто Днiпро,
ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА
МОССАКОВСЬКОГО, будинок
1А
немає, Кiпр, вiдсутнiй р-н, П.С.
1105, Нiкосiя, 15, Агiу Павлу,
ЛЕДРА ХАУС, Агiос Андреас
53201, -, Дніпропетровська обл.,
вiдсутнiй р-н, мiсто Нiкополь,
ПРОСПЕКТ ТРУБНИКIВ,
будинок 91

25,0099949399

25,0099949399

24,9899999437

24,9899999437

0,0000102328
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Соцiальна сфера - плануються заходи по створенню на ПрАТ "НРЗ" сучасних виробничих умов,
а саме:
1.
Виконано капiтальний ремонт душових та гардеробу на 3-му поверсi АПК ЦМРТО №1;
2.
Виконано капiтальний ремонт душових та гардеробу на 1-му поверсi ливарного цеху;
3.
Розпочато та продовжується капiтальний ремонт душових та гардеробу на 1-му та 2-му
поверхах АПК ЦМРТО №1.

Виробництво:
1. Пiсля реалiзацiї проекту придбання нового токарного верстата з ЧПУ мод.DL45L очiкується
рiст виробництва трубопрокатного iнструменту в планi асортименту та його якостi;
2. Планування та проведення капiтальних ремонтiв зношених основних засобiв виробництва.
3. Придбання основних засобiв (верстатiв з ЧПУ).

2. Інформація про розвиток емітента
1. Пiсля реалiзацiї проекту придбання нового токарного верстата з ЧПУ мод.DL45L очiкується
рiст виробництва трубопрокатного iнструменту в планi асортименту та його якостi;
2. Планується проведення капiтальних ремонтiв зношених основних засобiв виробництва та
придбання основних засобiв (верстатiв з ЧПУ).

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
ПрАТ "НРЗ" у звiтному перiодi не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Однiєю з основних цiлей з управлiння ризиками є пiдтримання гнучкостi фiнансування
дiяльностi, як за рахунок керування дебiторською заборгованiстю, так i за рахунок дотримання
вiдстрочки платежiв за кредиторською заборгованiстю. З цiєю метою пiдприємство проводить
аналiз термiнiв погашення своїх зобов'язань у взаємозв'язку з очiкуваними надходженнями
грошових коштiв. У разi надмiрного наявностi вiльної лiквiдностi або її недостатностi,
пiдприємство перерозподiляє ресурси вiдповiдним чином.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Фiнансовi iнструменти пiдприємства, а саме банкiвськi депозити, торгова дебiторська i
кредиторська заборгованостi є основними джерелами кредитного ризику. Згiдно полiтики
управлiння ризиками, схильнiсть кредитному ризиковi контролюється на постiйнiй основi.
Оцiнка платоспроможностi контрагентiв здiйснюється для всiх контрагентiв перед наданням
вiдстрочки платежу. Як правило, пiдприємство не запитує забезпечення виконання зобов'язань
контрагентами, так як основнi продажi вiдбуваються на клiєнтiв з гарною кредитною iсторiєю i
статистикою оплат. З урахуванням всього вище зазначеного, потенцiйний ефект кредитного
ризику не повинен значною мiрою перевищувати визнанi резерви за дебiторською
заборгованiстю. Максимальна величина кредитного ризику обмежена сумою фiнансових активiв
на балансi. Пiдприємство може бути пiддано процентному ризику в зв'язку з процентними
позиками з плаваючою процентною ставкою. Даний ризик нiвелюється шляхом залучення та
балансування ефектiв запозичень з фiксованою i плаваючою ставками.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
керується власним Кодексом корпоративного управлiння, затвердженим рiшенням рiчних
Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" (протокол вiд 25.04.2017 року №250417). Текст Кодексу
корпоративного управлiння ПрАТ "НРЗ" є у публiчному доступi на власному веб-сайтi ПрАТ
"НРЗ" (адреси власного веб-сайту - http://nrp.interpipe.biz/ru/forinvestors/inneracts/).
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Iнформацiя вiдсутня
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством
вимоги, вiдсутня.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
у звiтному перiодi не зафiксованi вiдхилень ПрАТ "НРЗ" вiд положень Кодексу корпоративного
управлiння, затвердженого рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" (протокол вiд
25.04.2017 року №250417)
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення
25.04.2018
Кворум зборів
99,99999
Опис
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за
2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про результати
дiяльностi за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк

та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
8. Про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання: "Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про
припинення їх повноважень".
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Для пiдрахунку голосiв з питань порядку денного обрати лiчильну
комiсiю рiчних Загальних зборiв Товариства у складi 3 осiб, а саме:
- Шепотiна Вiктора Сергiйовича;
- Каряки Ростислава Володимировича;
- Капранова Iвана Миколайовича.
2. Повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля закiнчення
роботи рiчних Загальних зборiв Товариства.
3. До обрання лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв акцiонерiв та
оголошення результатiв голосування здiйснювати реєстрацiйнiй комiсiї.
Друге питання: "Затвердження порядку проведення Загальних зборiв
Товариства".
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв ПрАТ
"НРЗ":
1. З питань, винесених на розгляд Загальних зборiв та включених до
порядку денного, надати:
1) виступаючим з основною доповiддю - до 10 хвилин;
2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного - до 5 хвилин.
2. Головi зборiв виносити на розгляд рiчних Загальних зборiв питання
порядку денного та надавати слово доповiдачу.
Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається iз
заслуховування доповiдi або виступу з цього питання, пiсля якої доповiдач
або голова зборiв оголошує проект рiшення з цього питання. Пiсля цього
Загальнi збори переходять до голосування.
3. Голосування з питань порядку денного провести з використанням
бюлетенiв для голосування, отриманих учасниками зборiв при реєстрацiї.
4. Пiдрахунок голосiв здiйснювати за принципом "Одна акцiя - один голос"
для вирiшення питань, винесених на голосування на Загальних зборах.
5. Збори провести без перерви i закiнчити пiсля розгляду усiх питань
порядку денного.

Третє питання: "Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати
дiяльностi за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту".
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi
Товариства за 2017 рiк.
2. Дiяльнiсть Правлiння Товариства у 2017 роцi визнати задовiльною та
такою, що цiлком вiдповiдає метi дiяльностi Товариства, рiшенням
Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, вимогам дiючого
законодавства та Статуту Товариства.
Четверте питання: "Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про
результати дiяльностi за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту".
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за
2017 рiк.
2. Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2017 роцi визнати задовiльною
та такою, що цiлком вiдповiдає метi дiяльностi Товариства, рiшенням
Загальних зборiв Товариства, вимогам дiючого законодавства та Статуту
Товариства.
П'яте питання: "Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту".
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк.
2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк.
3. Дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2017 роцi визнати задовiльною
та такою, що цiлком вiдповiдає метi дiяльностi Товариства, рiшенням
Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, вимогам дiючого
законодавства та Статуту Товариства.
Шосте питання: "Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.".
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2017 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк ;
- Звiт про власний капiтал за 2017рiк;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
2. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у
2017 роцi.
Сьоме питання: "Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв

Товариства".
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1.
Не розподiляти чистий прибуток, отриманий Товариством за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi.
Восьме питання: "Про схвалення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть".
РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1. Схвалити додатковi угоди, додатки, специфiкацiї до договору поставки
№220313/1/511130850 вiд 22.03.2013 р., укладенi мiж ПрАТ "НРЗ", в якостi
Постачальника, та ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ", в якостi Покупця, предметом
яких є поставка продукцiї, загальна вартiсть яких за 2016 рiк складає 40
085 610,92 грн. з урахуванням ПДВ, що становить 23,7388% вартостi
активiв ПрАТ "НРЗ" за даними рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "НРЗ" за
2017 рiк.

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

Так

Ні
X
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори товариства не скликались
(зазначити)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
Нi
простих акцій товариства
У звiтному перiодi
Інше (зазначити)
позачерговi загальнi
збори не скликались
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: вiдповiднi факти вiдсутнi
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: вiдповiднi факти вiдсутнi
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

Кількість
осіб
0
2

членів наглядової ради - незалежних директорів

1

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi Наглядової ради
комiтетiв не створено
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi
Наглядової ради комiтетiв не створено
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Концева Марина
Валерiївна
Опис:
Колесова Олена
Едуардiвна
Опис:
Мамєдов Бахтiяр
Опис:

Незалежний член
Так
Ні

Посада
Голова Наглядової ради
iнформацiя вiдсутня
Член Наглядової ради
iнформацiя вiдсутня
Член Наглядової ради
Iнформацiя вiдсутня

X

X

X

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

члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
Iнформацiя вiдсутня
(зазначити)

X
X

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
За звiтний перiод було проведено 13 засiдань Наглядової ради Товариства, на яких були
розглянутi:
- питання, пов'язанi з скликанням, органiзацiєю та проведенням рiчних Загальних зборiв
Товариства;
- питання щодо призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правлiння ПрАТ "НРЗ" пiд час
вiдсутностi тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПрАТ "НРЗ";
- питання щодо надання позики робiтнику Товариства;
- питання щодо премiювання тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПрАТ "НРЗ";
- питання щодо обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- питання щодо про вiдчуження основних засобiв Товариства;
- питання щодо обрання та припинення повноважень члена Правлiння Товариства.

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

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Вiдповiдно до п. 10.2. Статуту Товариства
виконавчий орган Товариства - Правлiння
складеться з 5 осiб: Голови Правлiння та 4
членiв Правлiння.

Функціональні обов'язки
Вiдповiдно до пункту 10.3. Статуту
Товариства, до компетенцiї Правлiння
вiдносяться всi питання дiяльностi
Товариства, крiм тих, якi дiючим
законодавством, Статутом або рiшенням
Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї
iнших органiв Товариства. Правлiння, у

випадках передбачених дiючим
законодавством, за дорученням Наглядової
ради Товариства забезпечує пiдготовку i
проведення Загальних зборiв, матерiально
забезпечує i сприяє дiяльностi Наглядової
ради i Ревiзiйної комiсiї.
Вiдповiдно до пункту 10.4. Статуту
Товариства, Голова Правлiння керує роботою
Правлiння Товариства.
Вiдповiдно до пункту 10.6. Статуту
Товариства, Голова Правлiння дiє в рамках
компетенцiї i прав, встановлених цим
Статутом, положенням про Правлiння
Товариства та делегованих йому органами
управлiння Товариства. Голова Правлiння
вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд
iменi Товариства, уповноважений керувати
поточними справами Товариства, самостiйно
вирiшувати питання дiяльностi Товариства,
представляти Товариство в усiх
пiдприємствах, установах, органiзацiях,
органах, як в Українi, так i за її межами,
пiдписувати договори, угоди i iншi документи,
в тому числi довiреностi, вчиняти iншi
юридичнi дiї, за винятком вiднесених
Статутом i дiючим законодавством до
компетенцiї iнших органiв Товариства.
Голова Правлiння забезпечує виконання
рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради,
Правлiння, норм чинного законодавства,
цього Статуту, локальних нормативних актiв,
умов колективного договору, зобов'язань
перед державою i контрагентами за
господарськими договорами, безпечнi умови
працi у вiдповiдностi до норм з охорони працi
для робiтникiв Товариства, дотримання вимог
з охорони навколишнього середовища,
збереження цiлiсностi майна Товариства i
його належне використання, органiзує i
забезпечує бухгалтерську i статистичну
звiтнiсть, виконує iншi функцiї, передбаченi
чинним законодавством.
Голова Правлiння затверджує внутрiшнi
накази та положення (iнструкцiї, регламенти i

т.п.), що регулюють поточну господарську
дiяльнiсть Товариства, та положення про
структурнi пiдроздiли Товариства.
Вiдповiдно до пункту 3.1. Положення про
Правлiння ПрАТ "НРЗ" Правлiння Товариства
має наступнi повноваження:
здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства;
спiльно iз Наглядовою радою
затверджує органiзацiйну структуру
Товариства;
за дорученням Наглядової ради
здiйснює пiдготовку та проведення Загальних
зборiв Товариства;
приймає рiшення про звернення до
Наглядової ради з вимогою скликати
позачерговi Загальнi збори у випадках,
встановлених Законом України "Про
акцiонернi товариства";
формує порядок денний позачергових
Загальних зборiв, що скликаються на вимогу
Правлiння;
органiзовує виконання рiшень
Загальних зборiв i Наглядової Ради
Товариства;
органiзовує емiсiйну дiяльнiсть
Товариства вiдповiдно до чинного
законодавства, рiшень Загальних зборiв i
Наглядової ради Товариства в межах їх
компетенцiї;
органiзовує виплату дивiдендiв
вiдповiдно до Статуту Товариства, рiшення
Загальних зборiв Товариства та чинного
законодавства;
спiльно iз Наглядовою радою приймає
рiшення про надання повноважень дiяти без
довiреностi вiд iменi Товариства окремим
членам Правлiння Товариства;
розробляє пропозицiї з основних
напрямiв i видiв дiяльностi Товариства;
забезпечує ефективнiсть господарської
дiяльностi Товариства;
здiйснює реалiзацiю схвалених
Наглядовою Радою iнвестицiйних проектiв;

розглядає результати аудиторських
перевiрок i перевiрок Ревiзiйної комiсiї,
розробляє заходи з усунення виявлених
недолiкiв в дiяльностi Товариства i
органiзовує виконання цих заходiв;
органiзовує дiловодство,
документообiг i звiтнiсть вiдповiдно до
чинного законодавства;
забезпечує облiк, рацiональне
використання i збереження майна Товариства;
забезпечує дотримання законностi в
дiяльностi Товариства, своєчасне та належне
виконання Товариством вимог державних
органiв в межах їх компетенцiї;
органiзовує претензiйно-позовну
роботу Товариства;
представляє iнтереси власникiв у
взаємовiдносинах з трудовим колективом
Товариства;
готує перелiк iнформацiї, яка є
комерцiйною таємницею i конфiденцiйною
iнформацiєю вiдповiдно до чинного
законодавства, i забезпечує захист такої
iнформацiї;
забезпечує захист матерiалiв, що
мiстять комерцiйну та конфiденцiйну
iнформацiю;
вирiшує iншi питання, що пов'язанi з
управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства
i вiднесенi до його компетенцiї чинним
законодавством, Статутом чи внутрiшнiми
документами Товариства, а також питання, якi
не входять в сферу компетенцiї Наглядової
ради та Загальних зборiв Товариства.
Вiдповiдно до пункту 3.2. Положення про
Правлiння ПрАТ "НРЗ" Голова Правлiння
керує роботою Правлiння i має наступнi
повноваження:
- органiзує дiяльнiсть Правлiння i несе
вiдповiдальнiсть за її результати;
- визначає функцiональнi обов'язки членiв
Правлiння, за винятком випадкiв, коли такi
обов'язки визначенi Загальними зборами при
призначеннi членiв Правлiння;

- без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi
Товариства;
- представляє Товариство у вiдносинах з
державними органами влади та мiсцевого
самоврядування, пiдприємствами,
установами, органiзацiями всiх форм
власностi, а також у вiдносинах з
юридичними i фiзичними особами, як в
Українi, так i за її межами;
- видає накази, розпорядження i вказiвки,
обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства;
- вiдповiдає за органiзацiю заходiв цивiльного
захисту у Товариствi та створення
(призначення) у Товариствi пiдроздiлiв
(посадових осiб) з питань цивiльного захисту
у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства;
- веде переговори i пiдписує договори, угоди i
iншi документи, в тому числi довiреностi,
вчиняє iншi юридичнi дiї, за винятком
вiднесених Статутом Товариства i дiючим
законодавством до компетенцiї iнших органiв
Товариства;
- забезпечує виконання рiшень Загальних
зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм
чинного законодавства, Статуту Товариства,
локальних нормативних актiв;
- забезпечує виконання умов колективного
договору;
- забезпечує виконання зобов'язань перед
державою i контрагентами за господарськими
договорами;
- забезпечує безпечнi умови працi у
вiдповiдностi до норм з охорони працi для
робiтникiв Товариства, дотримання вимог з
охорони навколишнього середовища;
- забезпечує збереження цiлiсностi майна
Товариства i його належне використання;
- органiзує i забезпечує бухгалтерську i
статистичну звiтнiсть;
- затверджує внутрiшнi накази та положення
(iнструкцiї, регламенти i т.п.), що регулюють
поточну господарську дiяльнiсть Товариства,
та положення про структурнi пiдроздiли

Товариства;
- органiзовує ведення протоколiв засiдань
Правлiння;
- визначає умови працi та умови її оплати
особам, що знаходяться у трудових
вiдносинах з Товариством;
- виносить рiшення про притягнення до
майнової вiдповiдальностi осiб, що
знаходяться у трудових вiдносинах з
Товариством;
- виконує iншi функцiї, передбаченi чинним
законодавством та Статутом Товариства.
Вiдповiдно до пункту 3.4. Положення про
Правлiння ПрАТ "НРЗ" Члени Правлiння
зобов'язанi:
1) особисто виконувати покладенi на них
обов'язки;
2) при здiйсненнi повноважень члена
Правлiння дотримуватись вимог
законодавства, положень Статуту Товариства
та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
3) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,
розумно та не перевищувати своїх
повноважень;
4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними
зборами, Наглядовою радою та Правлiнням
Товариства;
5) особисто брати участь у засiданнях
Правлiння та висловлювати свою думку
стосовно питань, що розглядаються;
6) дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй члена Правлiння, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб;
7) iнформувати Товариство про наявнiсть у
них заiнтересованостi у вчиненнi правочину,
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть;
8) надавати Товариству iнформацiю, яка

вiдповiдно до нормативно-правових актiв
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку є обов'язковою для
розкриття у складi регулярної та особливої
iнформацiї, повiдомляти про змiни, що
сталися в зазначенiй iнформацiї;
9) контролювати пiдготовку i своєчасне
надання матерiалiв до засiдання Правлiння в
межах питань, що вiдносяться до
повноважень такого члена Правлiння;
10) неухильно виконувати прийнятi на
засiданнях Правлiння рiшення та у
встановлений термiн виконувати данi їм
доручення;
11) очолювати вiдповiдний напрям роботи та
спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних
структурних пiдроздiлiв Товариства
вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж
членами Правлiння Товариства;
12) своєчасно надавати Наглядовiй радi,
Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам
Товариства повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства
вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Опис

Станом на кiнець звiтного перiоду (на
31.12.2018 року) до складу Правлiння
Товариства обрано:
- Тимчасово виконуючого обов'язки Голови
Правлiння Соляника Сергiя Олександровича,
пiдстава - рiшення Наглядової ради ПрАТ
"НРЗ" (Протокол засiдання Наглядової ради
ПрАТ "НРЗ" №147 вiд 04 жовтня 2017 року);
- члена Правлiння Каряку Миколу
Вячеславовича, пiдстава - рiшення Наглядової
ради ПрАТ "НРЗ" (Протокол засiдання
Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" №126 вiд
27.05.2016 року);
- члена Правлiння Шилiна Анатолiя
Вiталiйовича, пiдстава - рiшення Наглядової
ради ПрАТ "НРЗ" (Протокол засiдання
Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" №150 вiд
17.11.2017 року);
- члена Правлiння Картаву Тетяну

Миколаївну, пiдстава - рiшення Наглядової
ради ПрАТ "НРЗ" (Протокол засiдання
Наглядової ради ПрАТ "НРЗ" №150 вiд
17.11.2017 року).
За звiтний перiод було проведено 7 засiдань
Правлiння Товариства, на яких були
розглянутi:
- питання, пов'язанi з отриманням рiшення
Наглядової ради щодо вiдчуженням основних
засобiв Товариства;
- питання пов'язанi з наданням матерiальної
допомоги;
- питання щодо надання Наглядовiй радi
рекомендацiй щодо обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг.

Примітки
iнформацiя вiдсутня
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні

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

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

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) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Кодекс корпоративного управлiння

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства?

Інформація про
діяльність акціонерного
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні

Інформація
розповсюджує
ться на
загальних
зборах

Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
Документи
паперів та надаються
фондового
для
ринку про ознайомлен
ринок
ня
цінних
безпосеред
паперів
ньо в
або через акціонерно
особу, яка
му
провадить товаристві
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку

Копії
докумен
тів
надають
ся на
запит
акціонер
а

Інформаці
я
розміщуєт
ься на
власній
інтернетсторінці
акціонерн
ого
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

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

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
Iнформацiя вiдсутня
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
Iнформацiя вiдсутня
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром

Розмір частки
акціонера
(власника) (у

наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1

2

3
4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД
(WOLBERT COMPANY LIMITED)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
35537363

25,0099949399

30926946

25,0099949399

162523

24,9899999437

30926946

25,0099949399

відсотках до
статутного
капіталу)

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

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

0

Iнформацiя вiдсутня

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
1. Обрання членi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї здiйснюється Загальними зборами
Товариства шляхом кумулятивного голосування.
2. Припинення повноважень членi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї здiйснюється
Загальними зборами Товариства шляхом таємного голосування з використанням бюлетенiв.
3. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства здiйснюється
Наглядовою радою Товариства шляхом вiдкритого голосування.
4. Призначення та звiльнення головного бухгалтера Товариства здiйснюється
Головою

Правлiння Товариства шляхом видання вiдповiдних наказiв.
Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх
звiльнення, передбаченi дiючим Кодексом законiв про працю України.

9) повноваження посадових осіб емітента
Вiдповiдно до пункту 9.3. Кодексу корпоративного управлiння Товариства, посадовi особи
виконують свої обов'язки вiдповiдно до покладених на них функцiй та в межах наданої їм
компетенцiї, керуючись у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом та iншими
внутрiшнiми документами Товариства. Повноваження посадової особи не можуть бути переданi
iншiй посадовiй особi або третiм особам.
Вiдповiдно до пункту 9.4. Кодексу корпоративного управлiння Товариства, посадовi особи
Товариства зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та сумлiнно, керуючись насамперед
iнтересами Товариства;
2) вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та
його посадовими особами;
3) проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами Товариства
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
5) у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом
(конфiденцiйної iнформацiї);
6) вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення конфiденцiйної чи комерцiйної
iнформацiї Товариства працiвниками та iншими посадовими особами Товариства;
7) надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її
отримання;
8) при наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим пiдприємствам, установам,
органiзацiям, фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про
конфiденцiйний чи комерцiйний характер даної iнформацiї;
9) утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;
10) вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути залежним вiд осiб, якi можуть отримати реальний
чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигiдне розкриття
iнформацiї з обмеженим доступом;
11) у межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих
окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа,
внутрiшнiм документам Товариства;
12) повiдомляти органи Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi у
зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння

ПРИВАТНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" не мiстить
суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до
застосовних критерiїв ст.40 прим. Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд23
лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями в останньої редакцiї № 2418-VIII вiд
15.05.2018р.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
ПрАТ "НРЗ" не є фiнансовою установою

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
35537363

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

30926946

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ
ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС"

19093004

ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД
(WOLBERT COMPANY
LIMITED)

162523

Місцезнаходження
53201, -,
Дніпропетровська
обл., вiдсутнiй р-н,
мiсто Нiкополь,
ПРОСПЕКТ
ТРУБНИКIВ,
будинок 56
53201, -,
Дніпропетровська
обл., вiдсутнiй р-н,
мiсто Нiкополь, мiсто
Нiкополь, проспект
Трубникiв, будинок
56
49044, -,
Дніпропетровська
обл., вiдсутнiй р-н,
мiсто Днiпро,
ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА
МОССАКОВСЬКОГ
О, будинок 1А
немає, Кiпр, вiдсутнiй
р-н, П.С. 1105,
Нiкосiя, 15, Агiу
Павлу, ЛЕДРА ХАУС,
Агiос Андреас

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

2 444 088

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

25,0099949399

2 444 088

0

2 444 088

25,0099949399

2 444 088

0

2 442 134

24,9899999437

2 442 134

0

2 442 134

24,9899999437

2 442 134

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні

Усього

9 772 444

99,9999897672

9 772 444

0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
проста бездокументарна
iменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

9 772 445

1,00

Права та обов'язки
Вiдповiдно до статтi 25 "Права акцiонерiв - власникiв
простих акцiй" Закону України "Про акцiонернi
товариства" (у редакцiї яка дiяла у звiтному перiодi):
1. Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства її
власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть
прав, включаючи права на:
1) участь в управлiннi акцiонерним товариством;
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його
майна або вартостi частини майна товариства;
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
акцiонерного товариства.
Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один
голос для вирiшення кожного питання на загальних
зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного
голосування.
Акцiонери - власники простих акцiй товариства можуть
мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та
статутом товариства.
Вiдповiдно до статтi 29 "Обов'язки акцiонерiв" Закону
України "Про акцiонернi товариства" (у редакцiї яка
дiяла у звiтному перiодi):
1. Акцiонери зобов'язанi:
дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв
акцiонерного товариства;
виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв
товариства;
виконувати свої зобов'язання перед товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi статутом акцiонерного товариства;

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

не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства.
2. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки,
встановленi цим та iншими законами.

Примітки:
iнформацiя вiдсутня

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
14.05.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
16/04/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Днiпровське
UA4000072698 Акція проста Бездокумент
1
9 772 445
9 772 445
100
територiальне
бездокумента арні іменні
управлiння
рна іменна
Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку
Торгiвля акцiями ПрАТ "НРЗ" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, факти включення/виключення акцiй емiтента до/з бiржового
реєстру фондової бiржi вiдсутнi, додаткова емiсiя не здiйснювалась, спосiб розмiщення акцiй ПрАТ "НРЗ" - закритий (приватний).

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
5 015
6 545
2 632
2 865
2 333
3 586
49
93
0
0
1
1
780

1 334

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
2 532
2 378
2 532
2 378
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
7 547
8 923
5 164
5 243
2 333
3 586
49
93
0
0
1
1
780

1 334

154
338
0
0
154
338
626
996
0
0
626
996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 795
7 879
2 532
2 378
8 327
10 257
Залишкова вартiсть об'єктiв основних засобiв на початок звiтного
перiоду 8327 тис.грн., Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду
10257 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться
згiдно вимог П(С)БО №7 "Основнi засоби" та Податкового кодексу
України iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiни користування
основних засобiв вiдображаються в наказi на введення в експлуатацiю
та картках облiку об'єктiв основних засобiв .Мiсцезнаходження
основних засобiв - адреса мiсцезнаходження ПрАТ "НРЗ". За
збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi
особи. Основнi засоби використовуються в нормальних умовах.
Обмежень на використання майна не має. Термiни та умови
користування основними засобами вiдповiдають встановленим нормам
та дiючому законодавству.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
64 678
60 960
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
9 772
9 772
Скоригований статутний капітал
9 772
9 772
(тис.грн)
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
звiтнiй перiоди вiдповiдно до <Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств>, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 р. N 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам

дiючого законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

511

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
145 252
X
X
X
145 763
X
X
Станом на 31.12.2018р. ПрАТ "НРЗ" не мало заборгованостi за
кредитними договорами. Наявна поточна заборгованiсть
виплачується згiдно з нормами чинного законодавства.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2
3
4

Основні
види
продукції
2
Запаснi
частини
Лiнiйки
Оправки
Упаковка

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
46445 шт
16951 шт
5310 шт
21193 шт

4
76283

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
30

52574
14410
73232

21
6
29

у грошовій формі
(тис.грн)

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
42339 шт
73960
30
16898 шт
5283 шт
21375 шт

52438
14307
73149

21
6
29

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3

2
матерiальнi витрати
витрати на оплату працi
iншi операцiйнi витрати

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
57
15
28

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АЛЬФА
СТРАХУВАННЯ"
30968986
01011, Україна, Вiдсутнiй р-н, м.Київ,
ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 22
АЕ № 522516
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО
ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯУ СФЕРI РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ
14.08.2014
044 4997766,0444997760, 0444997761
0444999999
Код КВЕД 65.12 Iншi види страхування,
крiм страхування життя (основний);Код
КВЕД 65.20 Перестрахування;Код
КВЕД 66.22 Дiяльнiсть страхових
агентiв i брокерiв;Код КВЕД 66.29 Iнша
допомiжна дiяльнiсть у сферi
страхування та пенсiйного забезпечення
Добровiльне медичне страхування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА"
21870998
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
вiдсутнiй р-н, м.Днiпро, ВУЛИЦЯ
КОРОЛЕНКО, будинок 21
немає
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО
ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯУ СФЕРI РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

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

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

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

15.03.2016
0567265414
0563701896
Код КВЕД 65.12 Iншi види
страхування, крiм страхування життя
(основний);Код КВЕД 65.20
Перестрахування;Код КВЕД 66.21
Оцiнювання ризикiв та завданої
шкоди;Код КВЕД 66.22 Дiяльнiсть
страхових агентiв i брокерiв
СТРАХУВАННЯ
ЦИВIЛЬНОЇ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
СУБ`ЄКТIВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ,
ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДIЯНО
ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРIЯМИ НА
ОБ`ЄКТАХ
ПIДВИЩЕНОЇ
НЕБЕЗПЕКИ,
ВКЛЮЧАЮЧИ
ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНI
ОБ`ЄКТИ
ТА
ОБ`ЄКТИ,
ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ НА
ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО
АВАРIЙ
ЕКОЛОГIЧНОГО
ТА
САНIТАРНО-ЕПIДЕМIОЛОГIЧНОГО
ХАРАКТЕРУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАГ-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31217385
49000, Україна, Дніпропетровська обл.,
вiдсутнiй р-н, м. Днiпро, ВУЛИЦЯ
СЄРОВА, будинок 17, квартира 8
4014
Аудиторська палата України
21.06.2007
0563701390
0562341597
Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань оподаткування
аудиту фiнансової звiтностi
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КОНСАЛТИНГЮРСЕРВIС"
Закрите акціонерне товариство
23718881

Місцезнаходження

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

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

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

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

04214, Україна, вiдсутнiй р-н, м. Київ,
ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНIПРА, будинок 36В
378/18
Фонд державного майна України
07.05.2018
0444198892
0444198892
Код КВЕД 68.31 Агентства
нерухомостi (основний);Код КВЕД
69.10 Дiяльнiсть у сферi права;Код
КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань
оподаткування;Код КВЕД 70.22
Консультування з питань комерцiйної
дiя
проведення оцiнки вартостi обладнання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДМАРКЕТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
34412655
01033, Україна, вiдсутнiй р-н, м. Київ,
ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО,
будинок 36 ЛIТЕРА "Б"
АЕ 263418
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 498-53-74
вiдсутнiй
Код КВЕД 63.11 Оброблення
даних, розмiщення iнформацiї на вебвузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть
(основний);Код КВЕД 66.12
Посередництво за договорами по
цiнних паперах або товарах;Код КВЕД
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi фiнансових послуг
Зберiгання власних цiнних паперiв
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

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

Опис

30370711
04107, Україна, вiдсутнiй р-н, м. Київ,
ВУЛИЦЯ ТРОПIНIНА, будинок 7Г
АЕ 271467
Державна служба спецiального зв'язку
та захисту iнформацiї України
03.03.2015
+380445910440
+380444825201
Код КВЕД 18.20 Тиражування звуко-,
вiдеозаписiв i програмного
забезпечення;Код КВЕД 62.01
Комп'ютерне програмування;Код КВЕД
62.02 Консультування з питань
iнформатизацiї;Код КВЕД 62.09 Iнша
дiяльнiсть у сферi iнформацiйних
технологiй i комп'ютерних
обслуговування
випускiв
цiнних
паперiв

Підприємство

КОДИ
Дата
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Дніпропетровська область, м.Нiкополь

31.12.2018
за ЄДРПОУ

Територія
за КОАТУУ
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Ремонт і технічне обслуговування машин і
за КВЕД
діяльності
устатковання промислового призначення
Середня кількість працівників: 479
Адреса, телефон: 53201 м. Нiкополь, проспект Трубникiв, 56, 0(566)630-200
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

31167067
1211600000
230
33.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1
Код за ДКУД
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

1801001
На кінець
звітного
періоду
4

2

На початок
звітного
періоду
3

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

4
472
( 468 )
4 104
5 795
19 206
( 13 411 )
0
0
(0)
0
0
(0)

627
1 148
( 521 )
2 824
7 879
23 869
( 15 990 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
1 397
0
0

0
0
1 609
0
0

1065

0

0

Код
рядка

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1090
1095

0
11 300

0
12 939

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

38 457
27 767
8 521
2 169
0
0
0
0

63 427
49 105
8 931
5 391
0
0
0
0

1125

31 686

56 608

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

85 860
1
0
0
0
266
0
877
0
877
61
0

76 714
1
0
0
0
495
0
17
0
17
37
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
353
157 561

0
0
0
0
203
197 502

1200

0

0

1300

168 861

210 441
На кінець
звітного
періоду
4
9 772
0
0
22
0
0
1 466
53 418
(0)
(0)

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

9 772
0
0
22
0
0
1 466
49 694
(0)
(0)

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

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

Соляник С.О.

Головний бухгалтер

Перепадя Ю.О.

1435
1495

0
60 954

0
64 678

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

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

0
87 201
1 647
0
460
2 140
39
0
0
0
1 975
0
0
14 445
107 907

0
126 238
511
0
618
2 803
164
0
0
0
2 450
0
0
12 979
145 763

1700

0

0

1800
1900

0
168 861

0
210 441

Підприємство

КОДИ
Дата
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

31.12.2018
за ЄДРПОУ

31167067

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

Код
рядка

За звітний
період

2

3

1801003
За аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

250 239

202 526

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 229 430 )
(0)

( 182 216 )
(0)

2090

20 809

20 310

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
7 610

0
0
0
7 253

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 12 701 )
( 229 )
( 10 915 )

( 12 499 )
( 242 )
( 10 562 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

4 574

4 260

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

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(0)
0
20
76
0
(0)
(0)
(1)
0

(0)
0
21
227
0
(0)
(0)
(3)
0

2290

4 669

4 505

2295
2300

(0)
-945

(0)
-863

2305

0

0

2350

3 724

3 642

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
3 724

0
3 642

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
207 129
Витрати на оплату праці
2505
54 048
Відрахування на соціальні заходи
2510
11 731
Амортизація
2515
2 655
Інші операційні витрати
2520
127 946
Разом
2550
403 509
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
161 605
45 201
9 646
2 303
94 137
312 892
За аналогічний
період
попереднього

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Соляник С.О.

Головний бухгалтер

Перепадя Ю.О.

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

року
4
0
0
0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

КОДИ
Дата
Підприємство

01.01.2019
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

31167067

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

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка

За звітний
період

2

3

1801004
За аналогічний
період
попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

281 070
0
0
0
0
1 446
39 042

253 276
15
0
10
0
2 150
34 333

3025

20

37

3035
3040
3045
3050
3055
3095

3
0
0
0
0
1 125

1
0
0
0
0
1 498

3100
3105
3110
3115
3116

( 116 672 )
( 43 020 )
( 11 588 )
( 24 677 )
( 1 379 )

( 172 325 )
( 35 831 )
( 9 622 )
( 19 340 )
( 680 )

3117

( 12 459 )

( 10 228 )

3118
3135
3140
3145

( 10 839 )
( 125 392 )
( 72 )
(0)

( 8 431 )
( 54 275 )
( 101 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 492 )
-207

(0)
( 1 469 )
-1 643

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

Соляник С.О.

Головний бухгалтер

Перепадя Ю.О.

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 648 )
(0)
(5)

(0)
( 41 )
(0)
( 32 )

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-653

(0)
-73

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-860
877
0
17

(0)
0
-1 716
2 593
0
877

КОДИ
Дата

31.12.2018
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

31167067

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

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:

2
4000
4005

3
9 772
0

4
0
0

5
22
0

6
1 466
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
49 700
0

4010
4090
4095

0
0
9 772

0
0
0

0
0
22

0
0
1 466

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
60 960
0

-6
0
49 694

0
0
0

0
0
0

-6
0
60 954

0

3 724

0

0

3 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
9 772

0
0

0
22

0
1 466

3 724
53 418

0
0

0
0

3 724
64 678

Керівник

Соляник С.О.

Головний бухгалтер

Перепадя Ю.О.

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

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

2

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

3

4

8

Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

9

Номер та дата договору на проведення аудиту

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

5

6
7

11
12

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"ПРОФЕСIОНАЛ"
30992563

49070, м. Днiпро, вул.
Воскресенська (Ленiна ), буд.1-А,
корпус 2, кв.30
2359

номер: 365/5, дата: 20.09.2018

з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням

На нашу думку, за винятком
можливого впливу питання,
описаного в роздiлi "Основа для
думки iз застереженням" нашого
звiту що додається, вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах, фiнансовий стан ПрАТ
"НРЗ" на 31 грудня 2018 р. та його
фiнансовi результати i грошовi
потоки за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до
Нацiональних стандартiв
(положень) бухгалтерського облiку
(ПСБО)
номер: 04/04-ПрАТ2019/4/20190105, дата: 04.04.2019
дата початку: 04.04.2019, дата
закінчення: 24.04.2019
24.04.2019
35 000,00

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
станом на 31.12.2018р.

Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової Приватного Акцiонерного Товариства "НIКОПОЛЬСЬКИЙ
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" ( далi ПрАТ "НРЗ" ) що додається, яка включає "Баланс"(Звiт про
фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, "Звiт про фiнансовi результати" (Звiт про
сукупний дохiд), "Звiт про рух грошових коштiв" (за прямим методом), "Звiт про власний
капiтал" за 2018рiк , що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових
полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для
думки iз застереженням" нашого звiту що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах, фiнансовий стан ПрАТ "НРЗ" на 31 грудня 2018 р. та його фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до вiдповiдно до
Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку (ПСБО)
Основа для думки iз застереженням
Вартiсть запасiв ПрАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" вiдображена у
Балансу( звiтi про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 року у розмiрi 63427,0 тис. грн.
Управлiнський персонал не визнав запаси за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за
чистою вартiстю реалiзацiї, а визнав їх лише за собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд п.п. 24-28
Положень( Стандарту) №9 "Запаси"
Облiковi запаси Товариства свiдчать про те, що якби Управлiнський персонал визнав запаси за
меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї, то потрiбно було
б провести уцiнку запасiв на суму 1325,0 тис. грн. до їх чистої вартостi реалiзацiї .
Вiдповiдно iншi операцiйнi витрати звiтного року збiльшилися б на суму 1325,0 тис. грн.,
чистий прибуток зменшився б на дану суму , а станом на 31.12.2018р. власний капiтал
Товариства зменшився на цю ж суму .
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до ПрАТ "НРЗ" згiдно з етичними вимогами,
застосовними в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, виданих Радою з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а
також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки iз застереженням.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного
в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що описанi нижче питання є
ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями пiд час нашого аудиту
Що
було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур
1.Здатнiсть ПрАТ "НРЗ" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим,
що припущення про безперервнiсть дiяльностi є фундаментальним принципом при складаннi
фiнансової звiтностi, та тим що в економiцi України спостерiгаються кризовi явища та масове
банкрутство пiдприємств та банкiв. Сума чистих активiв ПрАТ "НРЗ" станом на 31.12.2018
року бiльша за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а
саме частини 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу
України.
Розкриття iнформацiї щодо здатностi ПрАТ "НРЗ" продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi викладено в Примiтках до фiнансової звiтностi ПрАТ "НРЗ" за 2018 рiк.
Нашi аудиторськi процедури включали, серед iншого наступне:
Ми надiслали запити управлiнському персоналу та отримали запевнення щодо
вiдсутностi подiй або умов якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть ПрАТ "НРЗ"
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ми розглянули плани керiвництва ПрАТ "НРЗ" на подальшу дiяльнiсть.
Ми розглянули протоколи Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради стосовно питань, якi
впливають на безперервнiсть дiяльностi ПрАТ "НРЗ"
Розглянули подальшi подiї вiд дати фiнансової звiтностi до дати аудиторського звiту, якi могли
б свiдчити про вiдсутнiсть, або наявнiсть подiй або умов якi можуть поставити пiд значний
сумнiв здатнiсть ПрАТ "НРЗ" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Розглянули iнформацiю з зовнiшнiх iнформацiйних джерел, яка могла б свiдчити про
вiдсутнiсть, або наявнiсть подiй або умов якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
ПрАТ "НРЗ" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

2.Облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi
Управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з реалiзацiєю готової продукцiї
здiйснюється кожної бiзнес-одиницею вiдповiдно до полiтики, процедурами i системою
контролю, встановленими Товариством щодо управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з
споживачами та дебiторами. Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської
заборгованостi боржникiв.
Ми провели аналiз застосовуваних керiвництвом Товариства облiкової полiтики, припущень
i професiйних суджень,включаючи критичну оцiнку iнформацiї, використовуваної
управлiнським персоналом для оцiнки iншої поточної дебiторської заборгованостi. Та це

описано в примiтках до фiнансової звiтностi.
3.Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи
чи iншого об'єднання;
У рамках процедур оцiнювання ризикiв i пов'язаних дiй, ми виконали аудиторськi
процедури , для отримання iнформацiї, необхiдної для виявлення ризикiв суттєвого
викривлення у зв'язку з вiдносинами i операцiями з пов'язаними сторонами, звернулися iз
запитом до управлiнського ,
а також виконали iншi процедури оцiнювання ризику персоналом . Значних операцiї з
пов'язаними сторонами, що виходять за межi
звичайного перебiгу господарської дiяльностi суб'єкта господарювання в Товариствi не було,
та це описано в примiтках до фiнансової звiтностi п.16
Iнша iнформацiя
Вiдповiдно до Закону України " Про цiннi папери та фондовому ринку " п. 6, 11 Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства
фiнансiв 07.12.2018 № 982 зi змiнами № 27 вiд 18.01.2019 " Про затвердження Методичних
рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" , рiшення НЦПФР "Про затвердження Змiн до
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" № 854 вiд 04.12.2018 року,
зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 15 лютого 2019 року за № 165/33136 надається
розкриття iншої iнформацiї стосовно Звiту про Управлiння Товариства та звiтi керiвництва за
2018 рiк.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з iнформацiї, яка мiститься в звiтi управлiнського персоналу та звiтi керiвництва .
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал звiтностi ПрАТ "НРЗ" несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв (положень)
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi України та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або

помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими
повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
компанiї
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки . Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски ,неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного
розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Нами наводиться опис питань та висновки, яких дiйшов аудитор щодо iншої додаткової
iнформацiї, як того вимагають ст.40 прим. Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями в останньої редакцiї №
2418-VIII вiд 15.05.2018 про "Звiт про корпоративне управлiння", а саме:

1)

Власний кодекс корпоративного управлiння
ПрАТ "НРЗ" керується власним Кодексом корпоративного управлiння, затвердженим
рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ" (протокол вiд 25.04.2017 року №250417). Текст
Кодексу корпоративного управлiння ПрАТ "НРЗ" є у публiчному доступi на власному веб-сайтi
ПрАТ"НРЗ"(адреси власного веб-сайту - http://nrp.interpipe.biz/ru/forinvestors/inneracts/).
Практика корпоративного управлiння, що застосовується понад визначенi законодавством
вимоги, вiдсутня.
У звiтному перiодi не зафiксованi вiдхилення ПрАТ "НРЗ" вiд положень Кодексу
корпоративного управлiння, затвердженого рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ "НРЗ"
(протокол вiд 25.04.2017 року №250417).;

2) . Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис
прийнятих на зборах рiшень.
Вид загальних зборiв*
черговi
позачерговi
Х
Дата проведення
25.04.2018р.
Кворум зборiв**
99,99999
a.
.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
b.
Затвердження порядку проведення Загальних зборiв Товариства.
c.
Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi за 2017 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
d.
Затвердження звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2017 рiк
та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
e.
Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
f.
Затвердження рiчного звiту Товариства та результатiв фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
g.
Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
h.
Про схвалення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Аудиторами перевiрена дана iнформацiй в паперовому вигляд. На сайтi компанiї даної
iнформацiїї присутня : http://nrp.interpipe.biz/ru/forinvestors/meeting/ioposa/ Повiдомлення про
проведення загальних зборiв було розмiщено на сайтi: https://smida.gov.ua/db/irregular/202466
Порушень по даному питанню не встановлено.
3.Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi)
емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис
прийнятих на них рiшень;
Персональний склад наглядової ради
Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада
Незалежний член
Так* Нi*
Концева Марина ВалерiївнаГолова Наглядової ради
Х
Колесова Олена Едуардiвна Член Наглядової ради
Мамєдов Бахтiяр
Член Наглядової ради
Х

Х

Аудиторами перевiрена дана iнформацiй в паперовому виглядi та на сайтi smida , порушень
по даному питанню не встановлено.
4) Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори
обрали ревiзiйну комiсiю у складi в кiлькiстi членiв ревiзiйної комiсiї 3 осiб;

скiльки разiв на рiк у середньому вiдбувалися засiдання ревiзiйної комiсiї протягом останнiх
трьох рокiв? - 1
5)Iнформацiя про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцiй емiтента

Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента
№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власникiв) або прiзвище, iм'я, по
батьковi (за наявностi) фiзичної особи - власника (власникiв) значного пакета акцiй
Iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з
торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу
влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи нерезидента) Розмiр частки акцiонера (власника) (у вiдсотках до статутного капiталу)
1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ"
35537363
25,0099949399
2
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"
30926946
25,0099949399
3
ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) 162523
24,9899999437
4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧОКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮВIС"
19093004
24,9899999437
Дана iнформацiя вiдповiдає дiйсностi, що пiдтверджується даними iз Єдиний державний
реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань
6. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента.
Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах не передбачених
чинним законодавством вiдсутнi.
7. Iнформацiя про порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента
1. Обрання членi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї здiйснюється Загальними зборами
Товариства шляхом кумулятивного голосування.
2. Припинення повноважень членi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї здiйснюється
Загальними зборами Товариства шляхом таємного голосування з використанням бюлетенiв.
3. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства здiйснюється
Наглядовою радою Товариства шляхом вiдкритого голосування.
4. Призначення та звiльнення головного бухгалтера Товариства здiйснюється Головою
Правлiння Товариства шляхом видання вiдповiдних наказiв.
Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх
звiльнення, передбаченi дiючим Кодексом законiв про працю України.

8. Iнформацiя про повноваження посадових осiб емiтента.
Вiдповiдно до пункту 9.3. Кодексу корпоративного управлiння Товариства, посадовi особи
виконують свої обов'язки вiдповiдно до покладених на них функцiй та в межах наданої їм
компетенцiї, керуючись у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом та iншими
внутрiшнiми документами Товариства. Повноваження посадової особи не можуть бути
переданi iншiй посадовiй особi або третiм особам.
Вiдповiдно до пункту 9.4. Кодексу корпоративного управлiння Товариства, посадовi особи
Товариства зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та сумлiнно, керуючись насамперед
iнтересами Товариства;
2) вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством
та його посадовими особами;
3) проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами
Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх
документiв Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв,
у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
5) у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом
(конфiденцiйної iнформацiї);
6) вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення конфiденцiйної чи комерцiйної
iнформацiї Товариства працiвниками та iншими посадовими особами Товариства;
7) надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її
отримання;
8) при наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим пiдприємствам, установам,
органiзацiям, фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про
конфiденцiйний чи комерцiйний характер даної iнформацiї;
9) утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;
10) вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути залежним вiд осiб, якi можуть отримати
реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигiдне
розкриття iнформацiї з обмеженим доступом;
11) у межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих
окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа,
внутрiшнiм документам Товариства;
12) повiдомляти органи Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали
вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Таким чином, iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" не мiстить
суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до
застосовних критерiїв ст.40 прим. Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд23
лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями в останньої редакцiї № 2418-VIII вiд
15.05.2018р.
Iншi елементи
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРОФЕСIОНАЛ"
Код ЄДРПОУ 30992563.
Мiсцезнаходження: 49070, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна ), буд.1-А, корпус 2, кв.30
Телефон: моб. 0676334871
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 25.05.2000р.
№ 1 224 120 0000 002447.
Пiдприємство зареєстровано в реєстрi № 3 до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi за №
2359, яке розмiщено на сайтi Аудиторської Палати України. Свiдоцтво про вiдповiднiсть
системи контролю якостi видане згiдно Рiшення Аудиторської палати України вiд 04.07.2013р.
№ 273/4.
Директор - Сертифiкат аудитора серiї А № 004216 виданий Капустiної В.Ю. вiд 25.04.2000
року Аудиторською Палатою України № 89, зареєстрований в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi в роздiлi "Аудитори" за номером 100989 на сайтi Аудиторської Палати
України.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Аудиторську перевiрку провiв незалежний аудитор: Сертифiкат аудитора серiї А № 006087,
виданий Аудиторською палатою України Чернишук Оксанi Олександрiвнi вiд 13.04.06 №162/4,
зареєстрований в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiлi
"
Аудитори" за номером 101014 на сайтi Аудиторської Палати України.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 04/04-ПрАТ-2019/4/20190105
вiд 04 квiтня 2019 року
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з 04.04.2019р. по 24.04.2019р.
Партнер завдання з аудиту,
результатом якого є цей звiт

незалежного аудитора
сертифiкат аудитора серiя А № 006087,
виданий рiшенням
Аудиторської палати України 16.04.2006р.,
за номером 101014
Директор ПП АФ "Професiонал"

Чернишук Оксана Олександрiвна,

Капустiна Вiра Юрiївна,
сертифiкат аудитора серiя А №004216,
виданий рiшенням
Аудиторської палати України 25.04.2000р№89.,
за номером 100989

Адреса аудитора:
ПП АФ "Професiонал": м. Днiпро,
вул. Воскресенська (Ленiна), будинок1-А, корпус 2, кв.30

24 квiтня 2019р.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскiльки вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть ПрАТ "НРЗ", пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв
бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан
активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки ПрАТ "НРЗ". Звiт керiвництва включає
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi
та стан ПрАТ "НРЗ" з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у
своїй господарськiй дiяльностi.

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

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або

Вид інформації

1
20.09.2018
27.12.2018

через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
21.09.2018
27.12.2018

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

