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

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

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

emss.ua
(URL-адреса

сторінки)

29.04.2020
(дата)

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

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента.
7. Судові справи емітента.

X

8. Штрафні санкції щодо емітента.

X

9. Опис бізнесу.

X

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

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

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

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

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

X

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

X

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

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

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

X

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

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

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

X

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

X

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

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

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

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

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

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

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

29. Річна фінансова звітність.

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

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

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi,
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" - оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами,
протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акцiонерне товариство
"Енергомашспецсталь"

2. Скорочене найменування (за наявності).

ПАТ "ЕМСС"

3. Дата проведення державної реєстрації

20.11.1995

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

100000000.00

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

0.000

0.000
1412

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.11

ВИРОБНИЦТВО ДВИГУНIВ I ТУРБIН, КРIМ АВIАЦIЙНИХ, АВТОТРАНСПОРТНИХ I
МОТОЦИКЛЕТНИХ ДВИГУНIВ

24.10

ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛI ТА ФЕРОСПЛАВIВ

28.91

ВИРОБНИЦТВО МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ МЕТАЛУРГIЇ

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

ПАТ АЛЬФА-БАНК, Київ, Україна

2) МФО банку

300346

3) IBAN

UA603003460000026006011377801

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

ПАТ АЛЬФА-БАНК, Київ, Україна

5) МФО банку

300346

6) IBAN

UA603003460000026006011377801

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення
дії ліцензії (за
наявності )

1

2

3

4

5

Користування надрами

1871

30.04.1999

Державна служба геологiї та надр України

30.04.2029

Опис
Переробка металобрухту чорних металiв.
Опис
Професiйне та професiйно-технiчне
навчання, переподготовка, пiдвищення
квалiфiкацiї
Опис

Мета користування надрами - видобування пiдземних підземних вод, придатних для господарсько-побутового використання.
Атестат №39

22.12.2017

Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України

. .

Товариство має можливість переробляти металобрухт чорних металiв. Діє безстроково.
АЕ №270884

02.07.2013

Мiнiстерство освiти i науки України

. .

Згiдно з предметом своєї дiяльностi Товариство займається пiдготуванням та пiдвищенням квалiфiкацiї спецiалiстiв та робiтничих
кадрiв за рiзними видами дiяльностi. Цей вiд дiяльностi пiдлягає лiцензуванню. Термін дії необмежений

16. Судові справи емітента
N
з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

908/1866/15-г

Господарський суд
Запоріжської області

''Національна акціонерна
компанія Нафтогаз
України''

ПАТ "ЕМСС"

стягнення.
заборгованості та
штрафні санкції

винесено рішення

Опис

2
Опис

3

Позов про стягнення заборгованості за спожитий природний газ. Судом першої інстанції винесено рішення про стягнення з ПАТ "ЕМСС" заборгованості, штрафних санкцій та
судових витрат у загальній сумі 193131865 грн. Апел. скарга ПАТ "ЕМСС" на дане рішення залишена без задоволення. Судом першої інстанції затверджено мирову угоду.
905/1538/17

Господарський суд
Донецької області

''ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ''

ПАТ "ЕМСС"

стягнення
заборгованості та
штрафні санкції

винесено рішення

Позов про стягнення заборгованості за електроенергію. Судом першої інстанції винесено рішення про стягнення з ПАТ "ЕМСС" заборгованості, штрафних санкцій та судових
витрат у загальній сумі 57322683.48 грн. ПАТ "ЕМСС" подано апеляційну скаргу на дане рішення. Апеляційним судом затверджено мирову угоду.
905/1660/18

Господарський суд в
Донецькій області

''ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ''

ПАТ "ЕМСС"

стягнення.
заборгованості та
штрафні санкції

справу розглянуто

стягнення
заборгованості та
штрафні санкції

винесено рішення

Опис Позов про стягнення заборгованості за електроенергію. Судом першої інстанції затверджено мирову угоду
4
Опис

905/2785/15

Господарський суд
Донецької області

''ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ''

ПАТ "ЕМСС"

Позов про стягнення заборгованості за електроенергію. Судом першої інстанції винесено рішення про стягнення з ПАТ "ЕМСС" заборгованості, штрафних санкцій та судових
витрат у загальній сумі 49959746.79 грн. Залишок заборгованості по даній справі включено до мирової угоди по справі № 905/1660/18 .

17. Штрафні санкції щодо емітента
N
з/п

Номер та дата рішення,
яким накладено
штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

2

3

4

5

1

1
01.01.2019

самостійно

нараховані штрафи

У 2019році було нараховано штрафних санкцій
на загальну суму 4448,0тис.грн. в т.ч.:
- штрафні санкції за простій та невиконання
плану перевезень - 255,0тис.грн.
- штрафні санкції за невиконання термінів
поставки- 2357,0тис.грн.
- штрафні санкції за несвоєчасне перерахування
відсотків Альфа банк - 19,0тис.грн.
- інші незначні штрафи - 399,0тис.грн.
(самостійно нараховані на уточнюючі
декларації)
-штрафні санкції за несвоєчасну сплату ЄСВ 1418,0тис.грн.

Опис

2

2
01.01.2019

Господарський суд

Нараховані відсотки, пов'язані з судовими
справами

Нараховані відсотки, пов'язані з судовими
справами в загальній сумі 112493,0тис.грн в
тому числі:
- виконавчий , судовий збір, державне мито по
судовим справам на суму 61777,0тис.грн.
- штрафи, пені, інфляційні та інші но користь
контрагентів по рішенню судів 28114,0тис.грн.
- витрати на утворення забезпечення під позовні
заяви від сторонніх організацій, передані в суд
22602,0тис.грн.
Сума донарахувань в 2019году по контрагентам
згідно судових рішень 2019года, під які раніше
було створено забезпечення під позовні заяви 110635,0тис.грн. в тому числі:
- АЛКОР УКРАИНА - 143,0тис.грн.
- ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ

- 26555,0тыс.грн.
- НАФТОГАЗ УКРАЇНЫ - 80684,0тыс.грн.
- СІГМА КАПІТАЛ - 708,0тыс.грн.
- ТРАНС-СЕРВИС-1 - 2188,0тыс.грн.
- інші справи з донарахуванням менш ніж
100,0тыс.грн. - 357,0тис.грн.
Опис

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Структура управління ПАТ "Енергомашспецталь" будується по напрямкам діяльності з
підпорядкуванням:
підприємство очолює Генеральний директор, якому підпорядковуються:
1. Заступник генерального директора з перспективного розвитку підприємства;
2. Заступник генерального директора з безпеки - начальник відділу забезпечення
безпеки, який керує роботою:
- відділу забезпечення безпеки,
- охорони,
- відділу мобілізаційної підготовки і цивільної оборони;
3. Директор з економічних питань - керує роботою:
1) Головного бухгалтера, якому підпорядковується головна бухгалтерія;
2) планово-економічного відділу,
3) відділу цін,
4) фінансового відділу,
5) відділу корпоративного управління,
6) управління інформаційних технологій, якому у свою чергу підпорядковуються:
- відділ автоматизованих систем управління технологічними процесами,
- відділ корпоративних інформаційних систем,
- відділ технічного забезпечення та інформаційної безпеки.
4. Директор з маркетингу та збуту - керує роботою:
- Заступника директора з маркетингу та збуту, якому підпорядковуються:
1) відділ продажу продукції енергетики та суднобудування,
2) відділ продажу продукції для металургії,
3) відділ продажу продукції для АЕС,
4) відділ продажу продукції нафтохімії та загального машинобудування,
5) відділ збуту та митного оформлення,
6) група з планування, контролю та звітності.
- Заступника директора з технічного супроводження маркетингових проектів, якому
підпорядковується конструкторсько-технологічний відділ опрацюваннь замовлень
валковой продукції
5. Центральна заводська лабораторія
6. Головний інженер, якому підпорядковуються:
1) Заступник головного інженера з охорони праці - керує роботою:
- відділу охорони праці,
- відділу охорони навколишнього середовища;
2)Заступник головного інженера з ремонту обладнання - керує роботою:
- відділу головного механіка,
- відділу головного енергетика,
- енергоцеху,
- відділу головного метролога,
- планово-економічного бюро ремонту;
3) Відділ будівництва та управління інвестиціями;
4) Відділ системи енергетичного менеджменту;
5) Електротехнічна лабораторія.
7. Директор з виробництва, якому підпорядковуються:
1) Група з управління ризиками і впровадження виробничої системи Росатома
2) виробничо-диспетчерський відділ,
3) електросталеплавильний цех;
4) сталеливарний цех,
5) ковальсько-пресовий цех -1,
6) цех металургійної оснастки,
7) термічний цех,
8) механообробний цех.
8. Технічний директор, в підпорядкуванні у якого:
1)технологічний відділ сталеплавильного виробництва,
2)технологічний відділ ливарного виробництва,
3)відділ ковальського виробництва,
4)відділу термічного виробництва,
5)відділу головного технолога,
6)відділу головного конструктора,
7)група підготовки виробництва,
8)відділу опрацювання замовлень і технічної документації.
9. Директор з якості, який керує роботою:
- відділу технічного контролю;

- відділу менеджменту якості, сертифікації та стандартизації.
10. Директор з закупівлі та логістики керує роботою:
1) відділу матеріально-технічного постачання та обладнання,
2) відділу транспортного забезпечення, якому підпорядковується:
- залізничний цех,
11. Директор з управління персоналом керує роботою:
- заступника директора з управління персоналом;
- відділу забезпечення персоналом;
- відділу організації праці та заробітної плати;
- відділу підготовки персоналу та підвищення кваліфікації.
12. Юридичний відділ.
13. Помічник генерального директора зі зв'язків з громадськістю.
14. Пресс-центр.
15. Адміністративно-господарський відділ.
Дочірніх підприємств, філій та представництв ПАТ "ЕМСС" не має.

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
Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система оплати праці й
дві її форми: відрядна і погодинна, які містять у собі тарифні сітки, тарифні
ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики
(довідники).
Критеріями рівня оплати праці працівників є:
- результати виробничо-господарської діяльності підприємства;
- трудовий внесок кожного працівника з обліком фактично відпрацьованого часу й
результатів його праці;
- посадові оклади й кваліфікаційні розряди працівників, установлені на основі
тарифної системи оплати праці відповідно до норм чинного законодавства й
колективного договору.
Підприємство самостійно розробляє норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки,
схеми посадових окладів, умови введення й розміри надбавок, доплат, премій і інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій,
передбачених законодавством і галузевою угодою.
Тарифні сітки й схеми посадових окладів формуються на основі тарифної ставки
працівника першого розряду й кваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів
тарифних ставок (посадових окладів), що враховують кваліфікаційний рівень,
інтенсивність, складність і відповідальність виконуваних робіт.
На підприємстві встановлені наступні міжкваліфікаційні співвідношення тарифних
ставок працівників:
1 - 1,0; 2 - 1,1; 3 - 1,35; 4 - 1,5; 5 - 1,7; 6 - 2,0; 7 - 2,2.
Структура заробітної плати - основна, додаткова та інші заохочувальні та
компенсаційні виплати.
- Фонд основної заробітної плати включає в себе нарахування винагороди за виконану
роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадових обов'язків): погодинна оплата праці, відрядна оплата
праці, оплата праці за час перебування у відрядженні.
- Фонд додаткової заробітної плати включає в себе доплати, надбавки, гарантійні
виплати, передбачені законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих
завдань і функцій. У фонд додаткової заробітної плати входять надбавки та доплати
за:
суміщення професій (посад);
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;
роботу у важких і шкідливих умовах праці;
роботу в нічний час;
роботу в святкові і вихідні дні за графіком;
керівництво бригадою;
щорічна та додаткова відпустки, відпустка по навчанню, компенсацію за
невикористану відпустку;
інші доплати, передбачені законодавством.
- Фонд заохочувальних та компенсаційних виплат включає в себе винагороди і премії,
які мають разовий характер:
премії до ювілейних та пам'ятних дат;

премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами
преміювання.
Фонд оплати праці формується відповідно запланованих обсягів виробництва товарної
продукції і встановлених на підприємстві норм праці, розцінок, тарифних ставок і
посадових окладів, а також створеним фондом матеріального заохочення структурних
підрозділів.
Фонд оплати праці коригується у зв'язку з необхідністю проведення індексації
грошових доходів працівників.
Рівень годинних тарифних ставок і посадових окладів переглядається з урахуванням
змін у чинному законодавстві.
Оплата праці працівників підприємства здійснюється за весь обсяг якісно виконаних
робіт за встановленими на підприємстві системам і формам оплати праці відповідно
до норм праці, розцінок, тарифних ставок і посадових окладів.
Для генерального директора і директорів за напрямками визначені ключові показники
ефективності і розроблені карти КПЕ на 2019р.
Колективами основних цехів: ЕСПЦ, СЛЦ, КПЦ за виконання встановлених показників
утворюється фонд матеріального заохочення відповідно до "Положення про утворення і
розподіл бюджету (фонду оплати праці) електросталеплавильного цеху, сталеливарного
цеху і ковальсько - пресового цеху ПАТ "ЕМСС".
Колективами основних цехів: МОЦ, ЦМО за виконання встановлених показників
утворюється фонд матеріального заохочення відповідно до Положення про утворення і
розподіл фонду матеріального заохочення по основних цехах: МОЦ, ЦМО.
Колективам підрозділів (допоміжних цехів, дільниць на правах цехів, відділів,
лабораторій і служб заводоуправління) встановлюється фонд матеріального заохочення
відповідно до Положення про утворення і розподіл фонду матеріального заохочення
допоміжних цехів, дільниць на правах цехів, відділів, лабораторій та служб
заводоуправління ПАТ "ЕМСС".
З метою підвищення матеріальної зацікавленості й забезпечення виконання планових
виробничих завдань і договірних зобов'язань на підприємстві розроблені й діють
наступні преміальні положення:
"
Положення про оплату праці вищої ланки управління підприємства, а також
керівників структурних підрозділів, їхніх заступників і інших працівників;
"
Положення про доплату за знання й використання в роботі іноземної мови;
"
Положення про матеріальне стимулювання верстатників, що працюють на
верстатах з ЧПУ;
"
Положення про матеріальне стимулювання верстатників, що працюють на глибокорозточувальних та поздовжньо-фрезерних верстатах з ЧПУ;
"
Про матеріальне стимулювання верстатників МОЦ, що працюють на хонінгувальній
установці;
"
Про оплату та стимулювання праці дефектоскопістів ОНМК;
"
Положення про матеріальне стимулювання верстатників, що працюють на
універсальних верстатах;
"
Положення про вшановування передовиків виробництва ПАТ "ЕМСС" до
професійного свята Дня машинобудівника.
Зростання середньої заробітної плати із січня по грудень 2019 року склало 118,2% .
У порівнянні з 2018 роком середня заробітна плата зросла на 29,3%. Середня
заробітна плата одного працівника за рік склала 16 740,5 грн.
Основні показники з праці й заробітній платі представлені в наступному виді:
Показники
2015 р.
2016 р.
2017 р.
2018 р.
2019 р.
Середня заробітна плата одного працюючого, грн. 7679,0
8508,3
10198,1
12946,1
16740,5
Фонд оплати праці, тис. грн. 167524,3
163156,0
168268,9
205687,1
266257,0
Середньооблікова чисельність, чол. 1 927 1 752 1 467 1 395 1 395
Середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості, чол.
1 818 1
598
1 375 1 324 1 322
Номінальний фонд часу на 1-го працівника, дн/чол.
215,2 217,4 212,6 216,9
216,6
Переборні втрати на 1-го працівника, дн/чол
3,1
2,9
2,0
1,6
3,2
Кадрова політика
В основі розвитку будь-якого підприємства лежить ефективне використання наявних у
нього ресурсів. Насамперед, це людські ресурси, тому що саме персонал забезпечує
потенціал будь-якого виробництва. При цьому кадри повинні бути професійно
придатними й ефективно працювати.
Принципи підбора й розміщення кадрів складаються в правильному сполученні
досвідчених і молодих кадрів.
При прийманні на роботу віддається перевага фахівцям високої кваліфікації. Для
знову прийнятих працівників встановлюється випробний термін, що дає можливість

керівниками перевіряти професійні й ділові якості працівників і здійснювати
правильний їхній підбір.
При підборі кадрів на керівні посади здійснюється комплектування за рахунок
висування молодих перспективних фахівців підприємства, що сприяє стабільності
роботи керівного персоналу. Підвищенню професійного рівня керівних кадрів і
просуванню їх по службі сприяє атестація працівників.
Чисельність працівників з вищою освітою становить 715 чол., середньо-фаховою та
середньо-технічною освітою 591 чол., середньою - 120 чол, неповною середньою - 11
чол.
Загальна кількість працівників станом на 31.12.2019р. - 1437 людини, частка жінок
на керівних посадах - 21% (46 осіб).
На підприємстві діє принцип рівності трудових прав жінки і чоловіка, який
забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у праці та
винагороді за неї і не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи
встановлення прямих або непрямих переваг під час укладення, зміни, припинення
трудового договору залежно від статі.
ПАТ "ЕМСС" з повагою відноситься до прав людини. Так, при працевлаштуванні, увага
не звертається на стать, вік, мову, віросповідання, колір шкіри, інвалідність
кандидата та інше. Усі працівники офіційно працевлаштовані, мають соціальні
гарантії згідно до Колективного договору підприємства. Згідно Закону України "Про
захист персональних даних" з усіма працівниками ПАТ "ЕМСС" укладено договір про
згоду на обробку персональних даних.
До складу адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства
належать чоловіки та жінки з вищою освітою, професійним досвідом праці не менше 5
років, управлінським досвідом не менше 5 років.
Плинність кадрів проти 2018 року зменшилась на 0,7%.
Підвищення кваліфікації персоналу
В умовах постійного відновлення виробництва, появи нових технологій має важливе
значення - навчання і перенавчання працівників. Для усунення пробілів між рівнем
кваліфікації співробітників і вимогами виробництва, що розвивається, з метою
скорочення строків і забезпечення своєчасного впровадження нової техніки й
технології щороку виникає необхідність проводити додаткове перенавчання
працівників підприємства. Із цією метою були укладені договори з наступними
установами й організаціями:
Сума коштів, витрачених в 2019 році на професійну підготовку й підвищення
кваліфікації персоналу склала 670 160,13 грн.
В 2019 році в системі підготовки й підвищення кваліфікації пройшли:
* перепідготовку - 96 чол.:
* навчання другим (суміжним) професіям - 99 чол.,
* підвищення кваліфікації - 1954 чол., з них:
- 817 керівників і фахівців
- 1137 робітників.
На сьогоднішній день розроблені комплекти методичних матеріалів для перепідготовки
робочих з ключових професій, виконується візуалізація розроблених учбових
матеріалів. На підприємстві розширено використання "Автоекзаменатора", який
дозволяє не тільки проводити підготовку до професійних іспитів але й самонавчатися
з питань охорони праці та пожежо-технічного мінімуму.
У структурних підрозділах підприємства в 2019 році організована й проведена
практика 61 студента ДДМА, учнів МК ДДМА, ХНЕУ, ХНУ ім. Каразіна (м. Харків), ДВНЗ
"Дон НТУ" (м. Покровськ), КВПМУ (м. Краматорськ), СПМЛ (м. Слов'янськ).
Кількість студентів, які пройшли практику на "ЕМСС":
ВНЗ - 11 чол.;
Технікуми, коледжі -21 чол.
ВПУ -29 чол.
Кількість працівників, які отримали вищу освіту без відриву від виробництва -22
чол., з них: 6 чол. отримали базову вищу освіту.
У травні 2013 року відділ професійної підготовки та підвищення кваліфікації
отримав ліцензію на надання освітніх послуг, яка видана Міністерством освіти
України. Ліцензія видана на професійно-технічну освіту, перепідготовку та
підвищення кваліфікації робітників більш ніж з 60 професій. Наявність ліцензії
розширює коло діяльності ВППтаПК та дозволяє надавати послуги з підготовки
персоналу сторонніх організацій, а також безробітних громадян. На підставі
ліцензії ВППтаПК здійснює перепідготовку громадян за програмою "Ваучер 45+",
завдяки якій люди у віці більш 45 років можуть перекваліфікуватися, придбавши інші
професії. Також наявність ліцензії дає можливість отримати дозвіл на підготовку
безробітних громадян за груповою формою освіти за 11 професіями. Ліцензія дає
право на видачу документа державного зразка після закінчення навчання.
Дохід від навчання сторонніх підприємств на базі "ЕМСС" склав 82 581,67 грн.
Перепідготовка відбулася за такими професіями:

- фрезерувальник (1 чол.) ПрАТ "Артвайнері";
- терміст (2 чол.) ПрАТ "Дружківське рудоуправління", ПАТ "Веско";
- електрогазозварник (6 чол.) Краматорський міський центр зайнятості.
Стан трудової дисципліни
Аналіз кількості порушень трудової дисципліни показав, що в 2019 році відбулося їх
збільшення на 125 % у порівнянні з минулим роком.
В 2019 році звільнено за прогули без поважних причин, нетверезий вигляд і за інші
порушення 3 людини.
За порушення трудової дисципліни й прогули без поважних причин накладено 6
стягнень.
Охорона праці та культура безпеки
У 2019 році на ПАТ "ЕМСС" проведена робота, спрямована на поліпшення стану охорони
праці та культури безпеки, створення безпечних і нешкідливих умов праці,
поліпшення санітарно-побутового обслуговування трудящих, виконання заходів щодо
усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві,
дотримання вимог законодавства і нормативно-правових актів в галузі охорони праці,
виконання в установлені строки заходів щодо охорони праці, передбачених наказом по
підприємству №4 від 08.01.2019 р. розділом VII колективного договору на 2019
року, а також на виконання актів, приписів і розпоряджень державних органів
нагляду та забезпечення безпечної експлуатації об'єктів котлонагляду і підйомних
споруд.
Згідно з додатком № 1 до наказу № 4 від 08.01.19 р. в 2019 році, керівниками
підрозділів проведена робота по виконанню організаційних заходів:
- проведено навчання, інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці у
всіх підрозділах підприємства;
- ВМТЗ забезпечував працівників підприємства на підставі затверджених норм, а
також спільних рішень про безкоштовну видачу спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту. За 12 місяців 2019 р. на
придбання ЗІЗ було витрачено 1 155 635,35 грн.
Згідно з додатком № 2 до наказу № 4 від 08.01.19 р. в 2019 році, виконано в
повному обсязі 1 захід, виконано частково 2 заходи, спрямованих на поліпшення
стану охорони праці.
Виконано в повному обсязі:
- модернізація електромостового крану 160/32 інв. № 32009 Вартість робіт склала 3
837 862,95 грн.
Виконано частково:
- доробка опорних металоконструкцій і майданчиків обслуговування комплексу ДСП-70
іив. № 00018. Вартість робіт склала 42 251,21 грн.
- створення системи пожежогасіння комплексу ДСП-70. Вартість робіт склала 193
434,89 грн.
Разом: сума витрачених коштів на виконання комплексних заходів в 2019 році
становила 4 073 549,05 грн.
Виконання комплексних заходів в 2019 році дозволило поліпшити умови праці та
виробничого побуту 60 працівникам, в тому числі 20 жінкам.
Згідно з додатком № 3 до наказу № 4 від 08.01.19 р. в 2019 році керівниками
підрозділів регулярно проводилася робота по виконанню санітарно-гігієнічних
заходів. Працівниками ООТ спільно з керівниками підрозділів була проведена робота
по організації та проведенню періодичного медичного огляду в медичних установах м.
Краматорська. Витрати на проведення періодичного медичного огляду в 2019 р.
складають 165 634,13 грн. При прийомі на роботу за рахунок підприємства
організовано проведення попереднього медичного огляду, витрати на проведення
попереднього медичного огляду в 2019 р. складають 38 701,01 грн.
Сума витрачених коштів на придбання молока для працівників зайнятих на роботах з
шкідливими умовами праці становить 406 107,9 грн.
Сума витрачених коштів на придбання очищеної питної води для працівників
підприємства 412 720,0 грн.
Всього сума витрачених коштів на заходи з охорони праці в 2019 році становить 6
252 347,44 грн.
Згідно з графіком, затвердженим додатком № 5 до наказу № 4 від 08.01.19 р. в
виробничих підрозділах проводилася III ступінь контролю стану охорони праці,
пожежної безпеки та культури безпеки. За результатами проведення III ступеню
контролю складалися і вручалися керівникам підрозділів акти перевірки.
Працівниками ООТ відповідно до графіка проводилося профілактичне обстеження стану
охорони праці, а також позапланові перевірки в закріплених підрозділах. За
результатами перевірок у 2019 р. було виявлено 294 порушень та керівникам
підрозділів видано 145 приписи, спрямованих на їх усунення.
У 2019 році на підприємстві зріс рівень виробничого травматизму в порівнянні з
2018р. був зареєстрований 2 нещасні випадки з легкими наслідками в ЦМО та СЛЦ, в
2018р. було зареєстровано 1 нещасний випадок.

За підсумками роботи в 2019 р. коефіцієнт частоти травм з тимчасовою втратою
працездатності (LTIFR) LTIFR2019 = 0,719, він зріс на 10% по відношенню до
базового трирічного періоду: LTIFRбазов = 0,65:
У 2019 році зріс коефіцієнт частоти нещасних випадків (Кч) по підприємству в
порівнянні з 2018 роком, він склав 1,4 проти 0,7. Коефіцієнт тяжкості (Кт)
нещасних випадків по підприємству в 2019 році знизився і склав 25 проти 65 у 2018
році.
В результаті підвищення вимогливості до працівників підрозділів з питань охорони
праці всі підрозділи підприємства, крім ЦМО та СЛЦ працювали в 2019 році без
виробничих травм.
Аналіз виробничого травматизму показує, що нещасний випадок стався через порушення
трудової і виробничої дисципліни, внаслідок порушень інструкцій з охорони праці
потерпілими, а також відсутність необхідного контролю за виконанням планових робіт
з боку посадових осіб.
У 2019 році на підприємстві було зареєстровано 1 професійне захворювання у
працівника СЛЦ.
Відповідно до "Положення про матеріальне стимулювання і відповідальність
працівників основних та допоміжних цехів за дотримання норм і правил охорони
праці, пожежної безпеки, а також належного рівня культури виробництва" щомісяця
проводилася оцінка стану охорони праці у виробничих підрозділах. За підсумками
роботи за 2019 р. найнижчий коефіцієнт безпеки було встановлено:
ЕСПЦ - 3 рази; МОЦ - 2 рази; КПЦ-1 - 3 рази; ЦМО - 2 рази, СЛЦ - 1 раз; ЖДЦ - 1
раз.
Найнижчий середній коефіцієнт безпеки за 2019 р. був встановлений МОЦ: КБ =
0,849. Найвищий середній коефіцієнт безпеки за 2019 р. був встановлений ЕНЦ: КБ =
0,96.
З метою виконання вимог "Програми Культури безпеки", "Положення про Культуру
безпеки ПАТ "Енергомашспецсталь", а також подальшого розвитку і вдосконалення
Культури безпеки відповідно до наказу від 27.12.2018 № 487 було проведено 44
аудиторських перевірки по Культурі безпеки в підрозділах підприємства.
Проведені зовнішні аудиторські перевірки. Підсумки зовнішніх аудитів та оцінок в
частині культури безпеки: Успішно пройдено - 2/2
Невідповідностей - 0
Коментарів - 1
Позитивних відгуків (спостережень) - 2/2
У структурних підрозділах проведена оцінка рівня культури безпеки, згідно з
Наказом від 28.10.19 № 362 "Про оцінку Культури безпеки на ПАТ "ЕМСС" та
затвердженої "Процедури оцінки Культури безпеки на ПАТ "ЕМСС" (редакція 2).
Мета оцінки рівня КБ: визначити рівень розвитку культури безпеки на підприємстві.
Оцінка рівня КБ за індикаторами і самооцінка проведена в 36 підрозділах
підприємства, з них 10 цехів і 26 відділів.
У підрозділах ПАТ "ЕМСС" для самооцінки КБ використовувався метод Анкетування,
тому що він дозволяє гнучко підійти до оцінки впливу культури безпеки на різні
сторони діяльності підприємства и оцінити рівень культури безпеки.
В анкетуванні взяли участь 1060 респондентів (з них персонал відділів - 378 чол.,
персонал цехів - 682 чол.).
Рівень культури безпеки оцінювався за такими пріоритетними компонентами:
1. Довіра співробітників до забезпечення безпеки на підприємстві;
2. Функціонування системи повідомлень про порушення та інциденти;
3. Організація командної роботи і взаємодопомоги з боку інших працівників в
складних ситуаціях при забезпеченні культури безпеки;
4. Уявлення співробітників про роботу керівників підприємства щодо забезпечення
безпеки;
5. Стан ресурсного забезпечення культури безпеки;
6. Використання досвіду минулих помилок і інцидентів в забезпеченні культури
безпеки;
7. Розуміння співробітниками особистої відповідальності за безпеку;
8. Ставлення співробітників до дисципліни і прихильність безпеки;
9. Стан комунікацій на підприємстві, пов'язаних із забезпеченням безпеки;
10. Залучення співробітників в забезпечення культури безпеки;
11. Власна позиція співробітників в ситуаціях невизначеності при забезпеченні
безпеки.
Контроль рівня КБ за індикаторами здійснюється аудиторською групою СЕМ в ході
проведених аудитів по системі екологічного менеджменту.
Результати проведеної оцінки стану КБ задокументовані.
За результатами оцінки стану КБ, в підрозділах, де виявлено негативні тенденції,
що знижують рівень КБ, розроблені заходи, спрямовані на підвищення рівня КБ.
На підставі аналізу оцінки рівня культури безпеки, можна зробити позитивний
висновок про результативність Положення і Програми з культури безпеки.

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
Емітент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi 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
Пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб протягом звiтного
року не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Визнання доходів
Дохід від договорів з клієнтами
Підприємство визнає дохід, коли (або у міру того, як) вона задовольняє
зобов'язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив)
клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль
над таким активом.
Контроль над активом означає здатність керувати використанням активу та отримувати
практично всю решту вигід від нього. Контроль містить в себе спроможність
заборонити іншим суб'єктам господарювання керувати використанням активу та
отримувати вигоди від нього. Вигоди від активу - це потенційні грошові потоки
(надходження грошових коштів або економія грошових коштів, які вибувають), які
можуть бути отримані безпосередньо чи опосередковано.
Визнання доходу за договорами з клієнтами проходить за наступною моделлю із п'яти
кроків:
o
крок 1: Ідентифікація договору;
o
крок 2: Ідентифікація зобов'язань, що підлягають виконанню в рамках
договору;
o
крок 3: Визначення ціни операції;
o
крок 4: Розподіл ціни операції на зобов'язання, що підлягають виконанню;
o
крок 5: Визнання виручки.
Згідно з вимогами МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" Підприємством було
проведено аналіз доходів від звичайної діяльності для ідентифікації категорій
виручки відповідно до їх суті, ризиків та контролів, що їм притаманні, внаслідок
чого було виділено категорії основних ліній товарів. Такими лініями є Поковки з
металообробкою, Складальні вузли, Лиття, Кування, Злитки та Послуги.
Дохід від продажу виробів власного виробництва та сировини
Категорія являє собою договори продажу продаж промислових виробів, що пов'язані з
виробництвом виробів з металу. Продаж товарів у роздріб не здійснюється.
Договори укладаються в письмовій формі та містять всі необхідні реквізити, проте,
постачання здійснюються після отримання замовлення, у якому встановлено
номенклатуру, ціни та інші необхідні умови, а отже кожне замовлення розглядається
як окремий договір. Компанія не надає індивідуальних знижок, ціна товару
встановлюється для всіх категорій покупців, а отже окремі замовлення не впливають
один на одного та не містять суттєвих прав покупців або змінної компенсації.
Невизначеність щодо ймовірності отримання компенсації на початку дії угоди,
обліковується в майбутньому як можливі збитки від знецінення дебіторської
заборгованості, а не як змінна компенсація. Зміни умов договору обліковуються
перспективо, адже розглядаються в контексті застосування МСФЗ як нові угоди.
Компанія обліковує повернення товару як зменшення виручки у момент настання події,
адже такі операції є рідкісними та не суттєвими за сумою. Враховуючи, що початкова
очікувана тривалість договорів є меншою за рік, Компанія не розкриває інформації
щодо зобов'язань, які лишились не виконаними станом на дату фінансової звітності
та очікувані строки визнання доходу. Витрати за договорами обліковуються як
незавершене виробництво за відповідними стандартами МСБО 2 "Запаси".

Компанія може мати договори з третіми сторонами про надання поруки від третьої
сторони що до компенсації покупцю в разі невиконання Компанією деяких умов
договору. Компанія поєднує названі договори з метою обліку доходу від основної
діяльності з договорами постачання. Враховуючи, що такі послуги не можуть бути
відокремленими зобов'язаннями в контексті застосування МСФЗ 15, Компанія розглядає
послуги у складі ціни операції, і, відповідно, у зменшенні ціни реалізації та
доходу від звичайної діяльності.
Договори містять зобов'язання Компанії щодо постачання та передачі у власність
клієнта промислових товарів власного виробництва. Компанія розглядає постачання
товарів до складу отримання, як єдине зобов'язання до виконання. Компанія визнає
дохід в момент, коли клієнт отримує контроль над переданими товарами у вигляді
передачі права власності. Зобов'язання в рамках угоди задовольняються в певний
момент часу. Компанія вважає моментом передачі контролю над товаром момент, коли
до клієнта передані всі ризики та вигоди від виконання даних угод, а у Компанії
більше не залишається зобов'язань в рамках цієї угоди та клієнт не має претензій
щодо виконання. Такий момент зазвичай є моментом отримання товарів клієнтом, що
затверджується сторонами у вигляді підписання відповідних документів.
Максимальними термінами між датою передачі контроля та датою оплати є строки до
пів року, відповідно договори Компанії не містять суттєвого компоненту
фінансування.
Процентний дохід
Для всіх фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю і
процентним фінансових активів, процентні доходи чи витрати відображаються з
використанням ефективної процентної ставки (Е1І), яка являє собою ставку, яка
точно дисконтує очікувані майбутні грошові платежі або надходження через
очікуваний термін дії фінансового інструменту або більше короткий період, в разі
необхідності, до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання.
Процентний дохід включається до складу доходів від фінансування в звіті про
сукупний дохід
Собівартість продажів
Собівартість продажів, що відносяться до однієї і тієї ж транзакції, визнається
одночасно з відповідним доходом.
Операції в іноземних валютах
Операції, деноміновані у валютах, що відрізняються від функціональної валюти
("іноземні валюти"), перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом НБУ
на дату проведення операції. Грошові (монетарні) активи і зобов'язання, виражені в
іноземних валютах, перераховуються по відповідному обмінному курсі на дату
складання звітності. Всі курсові різниці визнаються в складі звіту про фінансові
результати.
Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по
операціях і перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту
Підприємства за обмінними курсами НБУ на кінець звітного періоду, відображаються у
складі прибутку чи збитку за звітний період.
Негрошові (немонетарні) статті, які оцінюються по історичній вартості в іноземній
валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату первинної операції.
Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату визначення справедливої
вартості.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточний податок - це сума, що, як очікується має бути сплачена податковим органам
або ними відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та
попередній періоди.
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкового
законодавства та податкових ставок, які набутили чинності або фактично діяли на
звітну дату. Згідно з Податковим кодексом на 2019 рік була встановлена ставка
податку на прибуток 18% (2018 - 18%), в 2019 році ставка податку на прибуток не
змінюється.
Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та відстрочене
оподаткування та відображаються у звіті про фінансові результати, якщо тільки вони
стосуються операцій, які відображені у цьому самому або іншому періоді в інших
сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу.
У цьому випадку податок також визначається в інших сукупних доходах або
безпосередньо у складі капіталу.
Якщо фінансова звітність затверджується до випуску до подання відповідних
податкових декларацій, то сума оподаткованих прибутків або збитків відображається
на основі оцінок.
Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних
витрат.
Відстрочений податок на прибуток

Відстрочений податок нараховується за методом балансових зобов'язань відносно
податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою
активів і зобов'язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової
звітності. Відповідно до виключення при початковому визнанні, відстрочений податок
не визнається для тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу
або зобов'язання у результаті операції, яка не є об'єднанням компаній і яка при
початковому визнанні не впливає на бухгалтерський або оподаткований прибуток.
Активи та зобов'язання з відстроченого оподаткування визначаються із використанням
ставок оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом на
кінець звітного періоду і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли
будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки.
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковану
базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує
імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде
реалізувати тимчасові різниці.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну
дату і зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього
оподатковуваного прибутку, який дозволить використати всі або частину цих активів.
Невизнані раніше відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату
й визнаються тоді, коли виникає значна ймовірність отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, що дозволить використати відстрочені податкові активи.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, визнаних не в складі
прибутків або збитків, також не визнається в складі прибутків або збитків. Статті
відстрочених податків визнаються у відповідності до операцій за якими вони
виникають або в складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.
Відстрочені податкові активи і зобов'язання підлягають взаємозаліку за наявності
повного юридичного права зараховувати поточні податкові активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони відносяться до податків на прибуток, нарахованих
тим самим податковим органом тому самому суб'єкту господарювання.
Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковану
базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише в тому обсязі, в якому
існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна бути
реалізувати тимчасові різниці.
Станом на 31 грудня 2019 р. Підприємство не визнало відстрочений податковий актив
в сумі 86 727 тис. грн. (на 31 грудня 2018 р.: 93 028 тис. грн..) (Примітка 18),
оскільки Підприємство очікує одержання оподатковуваного прибутку в майбутньому з
малою вірогідністю.
Податок на додану вартість
Продаж товарів та послуг в Україні, як правило, оподатковується податком на додану
вартість (ПДВ) за ставкою 20%.
Зобов'язання з ПДВ виникає на дату постачання товарів/ послуг або отримання
платежів, залежно від того, що відбувається раніше. Вхідний ПДВ визнається у
момент реєстрації податкової накладної з ПДВ відповідно до встановленого порядку в
Єдиному реєстрі податкових накладних. Вхідний ПДВ, сплачений Підприємством при
закупці товарів або послуг, підлягає відшкодуванню з державного бюджету в повному
обсязі, якщо це стосується операцій, які підлягають оподаткуванню ПДВ.
Позитивне значення різниці між зобов'язаннями з ПДВ та вхідним ПДВ перераховується
до державного бюджету. ПДВ, який стосується продажів та закупівель, визнається у
балансі згорнуто і показується як актив або зобов'язання в сумі, відображеній у
деклараціях з ПДВ В інших випадках ПДВ відображається розгорнуто.
Доходи, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану
вартість (ПДВ), крім таких випадків:
"
ПДВ, що виникає при придбанні активів або послуг, не відшкодовується
податковим органом; у такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання
активу або в складі витрат, залежно від обставин;
"
дебіторська та кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми
ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або
виплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості,
відображеної в балансі.
Інші податки, крім вище згаданих, показані як компонент операційних витрат.
Основні засоби
Основні засоби відображаються за переоціненою вартістю, за мінусом накопиченої
амортизації та накопичених збитків від знецінення у випадку їхньої наявності.
Первісна вартість об'єктів основних засобів включає витрати, безпосередньо
пов'язані з їх придбанням, а саме:
(а) ціну придбання, включно з імпортним митом та податки, які не відшкодовуються,
за винятком торговельних та цінових знижок;
(б) витрати, безпосередньо пов'язані з доставкою об'єкта до місця розташування та
приведення його у стан, необхідний для експлуатації відповідно до намірів
керівництва Підприємства;

(в) первісну попередню оцінку витрат на демонтаж і висновок з експлуатації об'єкта
основних засобів та відновлення території, на якій він розташований. Первісна
вартість активів, створених власними силами, включає первісну вартість матеріалів,
прямі витрати на оплату праці і відповідну частину виробничих накладних витрат.
Істотні витрати на модернізацію та заміну частин активів, які збільшують строк
їхнього корисного використання або покращують їх здатність генерувати доходи,
капіталізуються в складі первісної вартості цих активів. Аналогічно витрати на
проведення основних техоглядів визнаються в складі балансової вартості основних
засобів як вартість заміни, якщо були дотримані всі необхідні для цього критерії.
Всі інші витрати на ремонт й обслуговування основних засобів, які не відповідають
вищевказаним критеріям капіталізації, включаються до складу прибутку або збитку
того періоду, у якому вони були понесені.
Припинення визнання основних засобів відбувається після їхнього вибуття або в тих
випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних
вигід. Прибуток або збиток в результаті вибуття або списання об'єкта основних
засобів визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою
вартістю активу і визнається у складі прибутку або збитку.
Амортизація основних засобів призначена для списання суми, яка підлягає зносу
протягом строку корисного використання відповідного активу і розраховується за
прямолінійним методом. Очікувані строки корисного використання представлені таким
чином (кількість років):
Земля Не амортизується
Будинки та споруди
5-76
Машини та обладнання
2-57
Промислові транспортні засоби 2-22
Автомобілі 2-22
Офісне обладнання та інші основні засоби 2-20
Ліквідаційна вартість активу - це оціночна сума, яку Підприємство отримало б у
теперішній момент від продажу такого активу, за мінусом оціночних витрат на
продаж, якби стан та строк експлуатації даного активу відповідав строку
експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку корисного
використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо Підприємство має
намір використовувати актив до кінця фізичного строку його експлуатації.
Ліквідаційна вартість активів, очікувані строки корисного використання і метод
нарахування амортизації, при необхідності, переглядаються наприкінці кожного
звітного року. Вплив змін порівняно з попередніми оцінками обліковується як зміна
облікової оцінки. У випадку знецінення основних засобів їхня балансова вартість
зменшується до вартості використання або до справедливої вартості мінус витрати на
продаж, залежно від того, яка з них більша.
Підприємство капіталізує витрати на позики, що мають безпосереднє відношення до
придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів, як частина вартості
даного активу.
Незавершене будівництво містить у собі витрати, безпосередньо пов'язаних з
будівництвом основних засобів, з урахуванням відповідно розподілених прямих
змінних накладних витрат, понесених під час будівництва. Незавершене будівництво
не амортизується.
Витрати на заміну тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо,
капіталізуються, а балансова вартість замінених компонентів списується. Інші
подальші витрати капіталізуються лише у випадку, якщо вони призводять до
збільшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних з об'єктом основних засобів.
Усі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати у складі витрат у
тому періоді, в якому вони понесені.
Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або якщо тривале
використання активу, як очікується, не принесе майбутніх економічних вигід.
Прибуток та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми
надходжень із балансовою вартістю активів та визначаються у звіті про фінансові
результати.
Якщо переоцінені активи продаються, суми, включені до інших резервів, переносяться
на нерозподілений прибуток.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, придбані окремо, відображаються за собівартістю за мінусом
накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація
визнається прямолінійним методом протягом очікуваного строку корисного
використання. Строк корисного використання об'єктів визначається
правовстановлюючими документами або комісією, затвердженою на Підприємстві.
Очікувані строки корисного використання і метод нарахування амортизації
переглядаються на кінець кожного звітного періоду, причому вплив будь яких змін в
оцінках обліковується як зміна облікової оцінки.

Нематеріальні активи з певним строком корисного використання амортизуються
протягом строку корисного використання й аналізуються на знецінення у випадку
наявності відповідних ознак.
Нематеріальні активи включають програмне забезпечення й право користування
ліцензіями. Придбане програмне забезпечення та право користування ліцензіями
капіталізуються в сумі витрат, понесених на їхнє придбання і введення в
експлуатацію. Отримані ліцензії (патенти) і програмне забезпечення амортизуються
прямолінійним методом протягом терміну корисної служби зазначених активів, рівного
строку дії ліцензії (патенту) або прав користування програмним забезпеченням.
Підприємство здійснює перегляд періоду та метод амортизації по об'єктах
нематеріальних активів по необхідності, наприкінці кожного звітного року. При
зміні оцінки строку корисного використання, період амортизації також підлягає
зміні, що враховується як зміна в облікових оцінках.
Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього
використання або вибуття не очікується економічних вигід. Прибуток або збиток від
вибуття або списання нематеріального активу визначається як різниця між
надходженнями від реалізації та балансовою вартістю об'єкта й визнається у складі
прибутку або збитку.
Знецінення нефінансових активів
На кожну звітну дату Підприємство визначає, чи існують ознаки можливого зменшення
корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо потрібне проведення
щорічного тестування активу на знецінення, Підприємство виробляє оцінку
відшкодовуваної вартості. Вартість відшкодування активу або підрозділу, що генерує
грошові потоки (ПГДП) - це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу
(ПГДП) за вирахуванням витрат на продаж і цінність від використання активу (ПГДП).
Вартість відшкодування визначається для окремого активу, за винятком випадків,
коли актив не генерує надходження грошових коштів, які, в основному, незалежні від
надходжень, що генеруються іншими активами або групами активів. Якщо балансова
вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, перевищує його
відшкодовувану вартість, актив вважається знеціненими, та поточна вартість активу
зменшується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання
активу, майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до
оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і
ризики, властиві такого активу.
При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж
обліковуються недавні ринкові угоди (якщо такі мали місце). При їх відсутності
застосовується відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються
розрахунковими коефіцієнтами, котируваннями цін вільно обертаються на ринку акцій
дочірніх компаній або іншими доступними показниками справедливої вартості.
Підприємство визначає суму знецінення, виходячи з детальних планів та прогнозних
розрахунків, які готуються окремо для кожного ПГДП Підприємства, до якого
відносяться окремі активи. Ці плани і прогнозні розрахунки, як правило,
складаються на п'ять років. Для більш тривалих періодів розраховуються
довгострокові темпи зростання, які застосовуються щодо прогнозованих майбутніх
грошових потоків після п'ятого року.
Збитки від знецінення триваючої діяльності, у тому числі збитки від знецінення
запасів, визнаються у звіті про сукупний дохід у складі тих категорій витрат, які
відповідають функції знеціненого активу, за винятком раніше переоцінених об'єктів
нерухомості, по яких переоцінка була визнана в іншому сукупному доході. В цьому
випадку збиток від знецінення також визнається в іншому сукупному доході в межах
суми раніше проведеної переоцінки.
Щодо активів на кожну звітну дату Підприємство визначає, чи є ознаки того, що
раніше визнані збитки від знецінення активу більше не існують або скоротилися.
Якщо такі ознаки є, Підприємство розраховує суму очікуваного відшкодування активу
або ПГДП. Раніше визнані збитки від знецінення відновлюються тільки в тому
випадку, якщо мали місце зміни в припущеннях, які використовувалися при визначенні
суми очікуваного відшкодування активу з моменту останнього визнання збитку від
знецінення. Відновлення обмежена таким чином, що балансова вартість активу не
може перевищувати суми його очікуваного відшкодування, а також не може
перевищувати балансову вартість за вирахуванням амортизації, по якій даний актив
визнавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від
знецінення. Таке відновлення вартості визнається в звіті про сукупний дохід за
винятком випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. В останньому
випадку відновлення вартості враховується як дооцінку.
Після такого відновлення амортизаційні відрахування коригуються в майбутніх
періодах з метою рівномірного розподілу переглянутої вартості активу, за
вирахуванням ліквідаційної вартості, на систематичній основі в залежності від його
залишкового строку служби.
Запаси
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання і чистої
вартості реалізації.

Витрати, пов'язані з доставкою запасів до місця використання та приведенням їх до
належного стану, враховуються таким чином:
"
сировину і матеріали - вартість придбання за методом ФІФО;
"
готова продукція і незавершене виробництво - прямі матеріальні витрати і
витрати на оплату праці, а також частина накладних виробничих витрат, виходячи з
нормальної виробничої потужності, але не включаючи витрати на позики.
Чиста вартість реалізації визначається як передбачувана ціна реалізації запасів в
ході звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення
виробництва і оцінених витрат на реалізацію.
Списання запасів до чистої вартості їх реалізації включається до складу інших
операційних витрат.
Фінансові інструменти - визнання та подальша оцінка
Фінансовим інструментом є будь-який договір, що приводить до виникнення
фінансового активу у одного підприємства та фінансового зобов'язання або дольового
інструменту у іншого.
Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
Фінансові активи при первинному визнанні класифікуються як такі, що надалі
оцінюються за амортизованою собівартістю, справедливою вартістю через інший
сукупний дохід або справедливою вартістю через прибуток або збиток. Класифікація
фінансових активів при первинному визнанні залежить від характеристик установлених
договором грошових потоків за фінансовим активом і бізнес-моделі, з управління
фінансовими активами. За винятком торговельної дебіторської заборгованості, яка не
містить значного компонента фінансування або відносно якої Підприємство
застосувало спрощення практичного характеру, Підприємство спочатку оцінює
фінансові активи за справедливою вартістю, збільшеною у разі фінансових активів,
що оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на суму
витрат на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск
фінансового активу. Торгова дебіторська заборгованість, яка не містить значний
компонент фінансування або відносно якої Підприємство застосувало спрощення
практичного характеру, оцінюється за ціною угоди, визначеної відповідно до МСФЗ
(IFRS) 15.
Для того, щоб фінансовий актив можна було класифікувати і оцінювати за
амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід, необхідно, щоб договірні умови цього активу обумовлювали отримання грошових
потоків, які є "виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків" на
непогашену частину основної суми боргу. Така оцінка називається SPPI - тестом і
здійснюється на рівні кожного інструменту.
Бізнес-модель, використовувана Підприємством для управління фінансовими активами,
описує спосіб, яким Підприємство управляє своїми фінансовими активами з метою
генерування грошових потоків. Бізнес-модель визначає, чи будуть грошові потоки
наслідком отримання передбачених договором грошових потоків, продажі фінансових
активів або і того, і іншого. Усі операції купівлі або продажу фінансових активів,
вимагаючи постачання активів в строк, встановлюваний законодавством, або
відповідно до правил, прийнятих на певному ринку (торгівля на стандартних умовах),
признаються на дату укладення оборудки, т. е. на дату, коли Підприємство переймає
на себе зобов'язання купити або продати актив.
Подальша оцінка
Для цілей подальшої оцінки фінансові активи класифікуються на чотири категорії:
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові
інструменти);
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід з подальшою реклассифікацією накопичених прибутків і збитків
(боргові інструменти);
фінансові активи, класифіковані на розсуд організації як оцінювані за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід без подальшої реклассифікації
накопичених прибутків і збитків при припиненні визнання (пайові інструменти);
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові
інструменти)
Ця категорія є найбільш доречною для Підприємства. Підприємство оцінює фінансові
активи за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві наступні умови:
- фінансовий актив утримується у рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання
фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків;
- договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання у вказані дати грошових
потоків, що є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на
непогашену частину основної суми боргу.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю, згодом оцінюються з
використанням методу ефективного відсотка, і до них застосовуються вимоги відносно
знецінення. Прибутки або збитки признаються у складі прибутку або збитку у разі

припинення визнання активу, його модифікації або знецінення. До категорії
фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, Підприємство
відносить торговельну дебіторську заборгованість.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід (боргові інструменти)
Підприємство оцінює боргові інструменти за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід, якщо виконуються обидві наступні умови:
- фінансовий актив утримується у рамках бізнес-моделі, метою якої є як отримання
передбачених договором грошових потоків, так і продаж фінансового активу; і
- договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання у вказані дати грошових
потоків, що є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на
непогашену частину основної суми боргу.
У разі боргових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід, процентний дохід, переоцінка валютних курсів і збитки від
знецінення або відновлення таких збитків признаються в звіті про прибуток або
збиток і розраховуються так само, як і у разі фінансових активів, що оцінюються за
амортизованою собівартістю. Зміни справедливої вартості, що залишилися,
признаються у складі іншого сукупного доходу.
При припиненні визнання накопичена сума змін справедливої вартості, визнана у
складі іншого сукупного доходу, реклассифікуються до складу прибутку або збитку.
До категорії боргових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю через
інший сукупний доход, Підприємство відносить інвестиції в котирувані боргові
інструменти.
Фінансові активи, класифіковані на розсуд Підприємства як оцінювані за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід (пайові інструменти)
При первинному визнанні Підприємство може за власним розсудом прийняти рішення,
без права його подальшої відміни, класифікувати інвестиції в пайові інструменти як
оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо вони
відповідають визначенню власного капіталу згідно МСФО (IAS) 32 Фінансові
інструменти: подання" і не призначений для торгівля. Рішення про таку класифікацію
приймається по кожному інструменту окремо.
Прибутки або збитки по таких фінансових активах ніколи не реклассифікуються до
складу прибутків або збитків. Дивіденди признаються в якості іншого доходу в звіті
про прибутки та збитки, коли право на отримання дивідендів встановлене, крім
випадків, коли Підприємство отримує вигоду від таких надходжень в якості
відшкодування частини вартості фінансового активу. В цьому випадку такі прибутки
відображаються у складі іншого сукупного доходу. Пайові інструменти, класифіковані
як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, не оцінюються на
предмет знецінення.
Підприємство прийняло рішення, без права його подальшої відміни, віднести до цієї
категорії інвестиції в некотирувані пайові інструменти.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Категорія фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток, включає фінансові активи, призначені для торгівлі, фінансові
активи, класифіковані на розсуд Підприємства при первинному визнанні як оцінювані
за справедливою вартістю через прибуток або збиток, або фінансові активи, що в
обов'язковому порядку оцінюються за справедливий вартістю. Фінансові активи
класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в
найближчому майбутньому.
Похідні інструменти, включаючи відокремлені вбудовані похідні інструменти, також
класифікуються як призначені для торгівлі, за винятком випадків, коли вони
визначені на розсуд Підприємства як ефективні інструменти хеджування. Фінансові
активи, грошові потоки по яких не є виключно платежами в рахунок основної суми
боргу і відсотків, класифікуються і оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток незалежно від використовуваної бізнес-моделі. Незважаючи на
критерії для класифікації боргових інструментів як оцінюваних за амортизованою
собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як описано
вище, при первинному визнанні Підприємство може за власним розсудом класифікувати
боргові інструменти як оцінювані за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, якщо така класифікація усуває або значно зменшує облікову невідповідність.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, враховуються в звіті про фінансове положення за справедливою вартістю, а
чисті зміни їх справедливої вартості признаються в звіті про прибутки та збитки.
До цієї категорії належать похідні інструменти і інвестиції в котирувані пайові
інструменти, які Підприємство на власний розсуд не класифікувала, без права
відміни, як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Дивіденди по котируваних пайових інструментах признаються як інший доход в звіті
про прибутки та збитки, коли право на отримання дивідендів встановлене.
Припинення визнання

Фінансовий актив (чи - де застосовано - частина фінансового активу або частина
групи аналогічних фінансових активів) припиняє признаватися (т. е. виключається з
звіту про фінансове положення), якщо:
спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового
активу; або
Підприємство передало свої права на отримання грошових потоків від активу
або узяла на себе зобов'язання по виплаті третій стороні отримуваних грошових
потоків в повному об'ємі і без істотної затримки за "транзитною" угодою; і або (a)
Підприємство передало практично усі риски і вигоди від активу, або (б)
Підприємство не передала, але і не зберігає за собою практично усі риски і вигоди
від активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Підприємство передало свої права на отримання грошових потоків від активу або
уклала транзитну угоду, вона оцінює, чи зберегла воно риски та вигоди, пов'язані з
правом власності, і, якщо так, в якому обсязі. Якщо Підприємство не передала, але
і не зберегла за собою практично усі риски і вигоди від активу, а також не
передала контроль над активом, Підприємство продовжує визнавати переданий актив в
тому обсязі, в якому вона продовжує свою участь в ньому. В цьому випадку
Підприємство також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив і відповідне
зобов'язання оцінюються на основі, яка відображає права і зобов'язання, збережені
Підприємством.
Тривала участь, яка набуває форми гарантії по переданому активу, оцінюється по
найменшій таких сум: (i) сума активу та (ii) максимальна сума одержаної
компенсації, яку Підприємство може бути вимушений повернути ("сума гарантії").
Зменшення корисності фінансових активів
Підприємство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за
фінансовим активом відносно усіх боргових інструментів, що оцінюються не за
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Резерв під збитки для очікуваних
кредитних збитків розраховуються на основі різниці між грошовими потоками,
належними відповідно до договору, і усіх грошових потоків, які Підприємство чекає
отримати, дисконтованою з використанням первинного ефективного відсотка або
приблизного значення. Очікувані грошові потоки включають грошові потоки від
продажу утримуваного забезпечення або від інших механізмів підвищення кредитної
якості, які є невід'ємною частиною договірних умов.
Підприємство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим
інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії
фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом
значно зріс із моменту первісного визнання.
Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав
значного зростання з моменту первісного визнання, то, Підприємство оцінює резерв
під збитки за таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-місячним
очікуваним кредитним збиткам.
Відносно торговельної дебіторської заборгованості і активів за договором
Підприємство застосовує спрощений підхід при розрахунку резерву під збитки.
Підприємство не відстежує зміни кредитного ризику, а замість цього на кожну звітну
дату визнає оцінний резерв під збитки в сумі, рівній очікуваним кредитним збиткам
за увесь термін. Підприємство використала матрицю оцінних резервів, спираючись на
свій минулий досвід виникнення кредитних збитків, скоректованих з урахуванням
прогнозних чинників, специфічних для покупців, і загальних економічних умов.
Підприємство визнає суму очікуваних кредитних збитків (або здійснює відновлення
корисності), що є необхідною для коригування резерву під збитки станом на звітну
дату, до суми, яка має бути визнана, як прибуток або збиток від зменшення
корисності в прибутку або збитку.
Відносно боргових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід, Підприємство застосовує спрощення про низький кредитний ризик. На
кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи являється борговий інструмент
інструментом з низьким кредитним ризиком, використовуючи усю обґрунтовану і
підтверджувану інформацію, доступну без надмірних витрат або зусиль. При
проведенні такої оцінки Підприємство переглядає внутрішній кредитний рейтинг
боргового інструменту. Крім того, Підприємство вважає, що сталося значне
збільшення кредитного ризику, якщо передбачені договором платежі прострочені більш
чим на 90 днів. Резерв під збитки для таких інструментів визнається в іншому
сукупному доході й не зменшує балансової вартості фінансового активу, зазначеної у
звіті про фінансовий стан.
Згідно з обліковою політикою Підприємства оцінний резерв під збитки по таких
інструментах оцінюється в сумі, рівній 12-місячним очікуваним кредитним збиткам.
Проте у разі значного збільшення кредитного ризику з моменту первинного визнання
оцінний резерв під збитки признаватиметься в сумі очікуваних кредитних збитків за
увесь термін.
Підприємство вважає, що по фінансовому активу стався дефолт, якщо передбачені
договором платежі прострочені на 360 днів. Проте в певних випадках Підприємство
також може дійти висновку, що по фінансовому активу стався дефолт, якщо внутрішня

або зовнішня інформація вказує на маловірогідність, що Підприємство отримає, без
урахування механізмів підвищення кредитної якості, що утримуються Підприємством,
усю суму виплат, що залишилися, передбачених договором. Фінансовий актив
списується, якщо у Підприємства немає обґрунтованих очікувань відносно
відшкодування передбачених договором грошових потоків.
Фінансові зобов'язання
Первісне визнання і оцінка
Підприємство визнає фінансове зобов'язання у своєму звіті про фінансовий стан тоді
й лише тоді, коли стає стороною договірних положень щодо інструмента.
Підприємство здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань як таких, що в
подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, за винятком:
(а) фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток.
Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов'язаннями, надалі
оцінюються за справедливою вартістю.
(б) фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання
фінансового активу критеріям для припинення визнання або в разі застосування
підходу подальшої участі.
(в) договорів фінансової гарантії.
Після первісного визнання Підприємство оцінює його за більшою з таких сум:
(i) сумою резерву під збитки, і
(ii) первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру
доходу, визнаного згідно з принципами МСФЗ 15.
(г) зобов'язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової.
Підприємство надалі оцінює його за більшою з таких сум:
(i) сумою резерву під збитки, визначеною, і
(ii) первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру
доходу, визнаного згідно з принципами МСФЗ 15.
(ґ) умовної компенсації, визнаної набувачем при об'єднанні бізнесу, до якого
застосовується МСФЗ 3.
Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою вартістю з визнанням
змін у прибутку або збитку.
Фінансові зобов'язання Підприємства включають торговельну та іншу кредиторську
заборгованість, кредити і інші позики, включаючи банківські овердрафти.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашене,
анульоване, або термін його дії збіг. Якщо наявне фінансове зобов'язання
замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, що істотно
відрізняються, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна
або зміни враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання і початок
визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості признається в
звіті про прибуток або збиток.
Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи і фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума
поданням в консолідованому звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли є
здійсненне в цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум, а також намір
здійснити розрахунок на нетто-основі або продати активи і одночасно з цим
погасити зобов'язання.
Всі фінансові активи та зобов'язання обліковуються за історичною вартістю за
виключенням фінансових інвестицій (дивиться Примітку 21) та Кредити отримані
(дивиться Примітку 27)
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти на
банківських рахунках, які можна швидко конвертувати у готівку, та депозити із
первісним терміном погашення менше трьох місяців.
Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу, випущені Підприємством
Класифікація боргових інструментів власного капіталу
Боргові інструменти й інструменти власного капіталу (дольові інструменти)
класифікуються як фінансові зобов'язання або як власний капітал у залежності від
суті договірних відносин і визначень фінансового зобов'язання та інструмента
власного капіталу.
Інструменти власного капіталу
Зареєстрований капітал
Інструмент власного капіталу являє собою договір, що надає право на залишкову
частку в активах підприємства після відрахування всіх його зобов'язань.
Інструменти власного капіталу, випущені Підприємством, відображаються по сумі
отриманих надходжень, за винятком прямих витрат на їхній випуск.
Прості акції класифікуються як власний капітал.
Додатковий капітал
У додатковому капіталі враховується дисконтування процентних фінансових
зобов'язань по отриманим заємним коштам від акціонерів.

Капітал у дооцінках
Капітал у дооцінках містить у собі суму дооцінкам основних засобів та
інвестиційної нерухомості.
Виплати працівникам
Заробітна плата, оплачувані річні відпустки та лікарняні, а також премії
нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надаються працівникам
Підприємства.
Державна пенсійна програма з визначеним внеском.
Підприємство здійснює відрахування Єдиного соціального внеску до Державного
бюджету України, які розраховуються на основі заробітної плати кожного працівника.
Ці суми включаються до складу витрат у тім періоді, у якому вони виникли.
Державна пенсійна програма з визначеними виплатами.
Підприємство зобов'язане компенсувати державі суми пенсійних виплат, які
провадяться державою працівникам Підприємства, які працювали протягом певного часу
у шкідливих для здоров'я умовах, як визначено нормативно - правовими актами
України, і тому мають право виходу на пенсію і на відповідне пенсійне забезпечення
до досягнення пенсійного віку, визначеного нормативно - правовими актами України.
Ці зобов'язання виплачуються за рахунок коштів, отриманих від операційної
діяльності.
Чиста сума зобов'язання за цією державною пенсійною програмою з визначеними
виплатами розраховується шляхом оцінки суми майбутніх виплат, зароблених
працівниками у зв'язку з наданими ними послугами у поточному і попередніх
періодах. Після цього сума виплат дисконтується з метою визначення приведеної
вартості зобов'язання. Приведена вартість зобов'язання з визначеними виплатами
встановлюється шляхом дисконтування очікуваних майбутніх відтоків грошових коштів
із застосуванням процентної ставки по корпоративних облігаціях високої категорії
(а при відсутності активного ринку корпоративних облігацій - по державних
облігаціях), які деноміновані в українській гривні і строки погашення яких
приблизно співпадають зі строками відповідного пенсійного зобов'язання.
Актуарні прибутки або збитки, що виникають внаслідок коригувань та змін в минулих
актуарних припущеннях, відносяться на інший сукупний дохід в періоді, в якому вони
виникли.
У випадку збільшення виплат по програмі частка суми збільшених виплат, що
стосується наданих раніше працівниками послуг, негайно визнається у звіті про
фінансові результати.
Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними
актуаріями за методом прогнозованої умовної одиниці.
Інші додаткові виплати працівникам
Відповідно до колективного договору, Підприємство здійснює одноразові виплати під
час виходу на пенсію працівників, які проробили на Підприємстві тривалий час та у
випадку смерті працівника. Такі виплати являють собою програму із установленими
виплатами. Зобов'язання й витрати по цій програмі несуттєві для Підприємства.
Взаємозалік
Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань із подальшим включенням до звіту про
фінансовий стан лише їхньої чистої суми може здійснюватися лише у випадку
існування юридично визначеного права взаємозаліку визнаних сум, коли є намір
провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та
розрахуватися за зобов'язаннями. При цьому право на взаємозалік не повинне
залежати від майбутніх подій та повинне мати юридичну силу в усіх наступних
обставинах: у ході звичайного ведення бізнесу, у випадку дефолту та у випадку
неплатоспроможності або банкрутства.
Оцінка справедливої вартості
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на
активних ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань
або котирувань дилерів (котирування по покупці для довгих позицій і котирування на
продаж для коротких позицій), без вирахування витрат на проведення операції.
Справедлива вартість усіх інших фінансових інструментів, які не мають активного
ринку, визначається з використанням відповідних методів оцінки. Такі методи
включають дисконтування грошових потоків, котирування аналогічних інструментів,
дані про ринкові угоди безпосередньо перед звітною датою та інші
Забезпечення
Забезпечення визнається у випадку, коли Підприємство має існуюче зобов'язання
(юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що для
погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, які несуть у собі економічні
вигоди, та сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. В разі існування
декількох аналогічних зобов'язань, імовірність вибуття ресурсів під час
розрахунків визнається з урахуванням класу зобов'язань у цілому.
Витрати, пов'язані із забезпеченням, відображаються у звіті про фінансові
результати. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення
визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із

застосуванням ставки дисконту до оподатковування, з урахуванням ризиків,
пов'язаних із конкретними зобов'язаннями.
При застосуванні дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає перебіг
часу, визнається як фінансові витрати.
Прибуток на акцію
Базовий розмір прибутку на одну акцію розраховується шляхом ділення чистого
прибутку за період, який підлягає розподілу між власниками звичайних акцій, на
середньозважену кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу.
Умовні зобов'язання та умовні активи
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються в Примітках,
якщо існує значна ймовірність отримання економічних вигід.
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у
примітках до фінансової звітності, крім випадків, коли існує ймовірність відтоку
ресурсів для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, і їхню суму можна
розрахувати з достатнім рівнем точності. Інформація про умовні зобов'язання
розкривається у примітках до фінансової звітності, крім випадків, коли
ймовірність відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди, не є значною.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
ПАТ "ЕМСС" спецiалiзується на випуску литих i кованих виробiв iндивiдуального i
дрiбносерiйного виробництва для важкого, енергетичного i транспортного
машинобудування, металургiйної, цементної, гiрничодобувної й iнших галузей
промисловостi України, ближнього i далекого зарубiжжя.
Продукцiя з маркою "Енергомашспецсталь" добре вiдома на таких пiдприємствах, як
Атоммаш, Турбоатом, Ленiнградський металевий завод, Уралгiдромаш, Сумське
машинобудiвне об'єднання. На Кольськiй, Запорiзькiй, Пiвденноукраїнськiй,
Iглiнськiй, Ростовськiй, Калiнiнськiй атомних електростанцiях встановлено
обладнання, для якого пiдприємством були виготовленi вiдливки i поковки. За 50
рокiв було освоєно виробництво особливо чистих марок сталi для заготовок атомних
реакторiв, налагоджений процес виплавки складнолегованої сталi для корпусiв ГЦН195. Освоєно технологiю виплавки високомiцного чавуну. Технологiчнi процеси
дозволяють виробляти унiкальнi великогабаритнi вiдливки i поковки зi стабiльною
якiстю.
Основні конкуренти ПАТ "Енергомашспецсталь":
- Японія: Kobe Steel, Japan Casting and Forging Corp., japan steel Works;
- Південна Корея: Doosan Heavy Industries;
- Росія: ТОВ "ОМЗ-Спецсталь", ВМЗ "Червоний жовтень";
- Румунія: IMGB;
- Китай: China Second Heavy Industries, China First Heavy Industries Group,
Shanghai Heavy Machinery Plant;
- Англія: Sheffield Forgemasters;
- Франція: SFARSTEEL;
- Німеччина: Saarschmiede, Schmiedewerke Groeditz;
- Чехія: VITKOVICE Heavy Machinery;
- Україна: НКМЗ;
- Італія: Forgiatura A.Vienna;
- Іспанія: SIDENOR.

Основні споживачі продукції підприємства:
валків - "ARCELORMITTAL", "АрсилорМітал Теміртау", "Запоріжсталь", ММК
"Ілліча", "LIBERTY GALATI";
чаш шлаковозних - "ІСД Дунафер", "OAM OZDI ACELMUVEK";
роторів -BHEL, "Турбоатом", "ЕЛСІБ";
литва без та з механообробкою - "Турбоатом", "АЕМ-Технології",
"Електроважмаш", "КЗВВ";
-поковок без та з механообробкою - ABB, "АЕМ-Технології", "Запоріжсталь",
"Турбоатом", ММК "Ілліча", "Солігорський інститут проблем ресурсозбереження з
дослідницьким виробництвом", "ВСМПО-АВІСМА".
Головною споживчою властивістю виробленої продукції є її надійність. Основними
факторами, що формують споживчі властивості литих і кутих виробів, є технологія
виробництва та висока якість.
Підприємство з успіхом продовжує співпрацю з замовниками з України та Росії.
Планомірна робота по розширенню ринків з дальнім зарубіжжям дозволила збільшити
об'єми поставок в Німеччину, Францію та Індію. Також затвердилися взаємовідносини
з замовниками Іспанії, Італії, Чеської республіки та США.
Основними постачальниками сировини й матерiалiв є:
№ п/п Тип виробничих запасiв Найменування постачальникiв
1. Вогнетривкi матерiали
Vesuvius, Tachtech, Магреф
2. ПММ
ТОВ"Инвент Груп",ТОВ"Татнефть-АЗС-Україна", ТОВ
МЕГАРОСТ
3. Вогнетривкi вироби
Commexim Group, ООО "Фематек-Украина"
4. Електроди графiтованi
ООО "Финигриф"
5. Вапно
ТОВ "Сістемпак"
6. Металолом
ООО "ПФК Содружество", ООО "Ферумбрухт", ООО "Метлом"
7. Формувальний пiсок
"Старк"
8. Цегла шамотна
Запорожвогнеупор, GIR International
9. Прутки
ПП "Дар`ял"
10. Алюмiнiй вторинний, пруток алюмiнiєвий
ПАТ "ВЗТО",ТОВ"Донметсплав"
11. Плавиковий шпат
ТОВ "Союз метал"
12. Сумiш ТИС, ТСК
ТОВ "Техмет"
13. Лiс,пиломатерiали
ТОВ "Укрторгсбыт",ФОП Манченко Р.В., ТОВ"МАКСИМУМ-ОПТОРГ
2013"
14. Аргон
ПАТ "Харкiвський автогенний завод"
15. Кабельно-провiдникова продукцiя ПрАТ"ВО"Бердяньский кабельній завод"
16. Канати сталевi
ТОВ "Стальканат силур"
17. Металопрокат в асортиментi
ТОВ "Метiнвест СМЦ"
18. Хiмiя для фуранових сумiшей
ТОВ "Уралхiмпласт-Хютенес Альбертус"
19. Ригеля, порошок "Феррукс" Vesuvius
Результативність своєї діяльності керівництво підприємства оцінювало по одному з
основних показників, яким є збут виробленої продукції й надходження коштів на
розрахунковий рахунок.
За 2019 рік реалізовано 85,8 % зробленої продукції.
Сучасний ринок вимагає постійного відновлення асортименту продукції що
випускається, невпинної розробки й швидкого освоєння нових зразків.
Перелік інноваційних процесів, розроблених та впроваджених у сталеплавильному
виробництві:
1)
вперше в рамках товарного замовлення проведена заливка сифонним способом
злитка номінальною масою 187 т. Раніше, через відсутність відповідних замовлень,
злитки даного типорозміру використовувалися для виробництва технологічної оснастки
КПЦ-1. Захід спрямований на підвищення коефіцієнта придатного виходу;
2)
розроблено і впроваджено технологію виплавки, позапічної обробки і
розливання сталі марки 22NiCrMoV12-7 для виконання кваліфікаційного замовлення
компанії "General Electric" на виготовлення комплектуючих частин ротора LP. З
сталі даної марки зроблені злитки R205, NVK245. Впровадження заходу дозволило
розширити асортимент продукції, що виробляється;
3)
розроблено технологію "гарячої" заміни продувних елементів сталерозливних
ковшів. Захід спрямований на зниження витрат енергоресурсів, пов'язаних із заміною
продувних елементів сталерозливних ковшів, і мінімізацію простоїв обладнання.
Ливарне виробництво ПАТ "ЕМСС" за 2019 рік успішно освоїло:
1) виготовлення сталевого литва для вітроенергетики. За рік було виготовлено 13
виливків "Рама гондоли" для вітроенергетичної установки (ВЕУ) потужністю 4,5 МВ. З
метою зниження собівартості лиття та підвищення конкурентоспроможності
підприємства на ринку, фахівці ТВЛВ провели комплексну роботу з удосконалення
технологічного процесу виготовлення виливки. Основними напрямком роботи було:

зменшення витрат дорогої холодно-твердіючої суміші, маси рідкого металу на форму,
зниження обсягу м/о, а також скорочення термінів охолодження виливки;
2) проведена оптимізація литниково-живлячих систем за допомогою програми Magmasoft
в виливках ("Лопать", "Корпус робочого колеса", "Поршень" (ПАТ "Турбоатом",
Кременчуцька ГЕС, СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКА ГЕС), "Рама гондоли", (ПрАТ "КЗВВ"),
"Станина молота" ("LASCO"), "Шабот верхня частина" (ПАТ "Уралкуз"),
"Ахтерштевень", "Форштевень", "Кронштейн керма", "Льодовий зуб", "Маточина пера
керма", "Маточина гвинта" (АТ "Балтійський завод") та ін.) дозволила підвищити
якість лиття та знизити обсяг ремонтного зварювання з планового 0,36% до 0,08% від
маси виливків;
3) проведена оптимізація технологічних процесів по заміні сумішей для виготовлення
форм і стержнів за 2019 рік, що дозволило отримати значну економію по пісках;
4) розроблено та впроваджено заходи щодо мінімізації ризику утворення тріщин при
відрізанні прибутку на відливанні типу "Шабот";
5) розроблено універсальний технологічний процес виготовлення модельного комплекту
"Корпус. Застосування полягало у виготовленні загальної нижньої частини моделі і
центральної частини стрижневого ящика №9;
6) зроблені удосконалення технологічного процесу виготовлення серійної виливки
"Чаша шлаковозна V=11м3", які дозволили пройти УЗК без відхилень;
7) удосконалено технологічний процес виготовлення виливки "Проставка" для АЕС, що
дозволяє відбирати проби для проведення механічних випробувань на виливку в
місцях, порівнянних за умовами термообробки з місцями, з яких відбирає Замовник;
8) успішно виготовлені і здані замовнику 4 виливки "Корпус" (для Слов'янської ТЕС,
замовник ПАТ "Турбоатом"), оптимізовані литниково - живлячі системи і виготовлення
відливок начорно з проведенням неруйнівних контролів на ПАТ "ЕМСС" дозволило
виготовити якісні виливки, без виставлення претензій до їх якості від замовника;
9) проведено комплексну роботу по поліпшенню технології виготовлення виливки
"Обтічник" (замовник АТ "Балтійський завод") для отримання необхідної геометричної
точності. Розроблена принципово нова технологія "зазнаковання" стержнів, що
дозволяє спецзборку замінити на класичну.
Успішно розвивається механообробне виробництво. За 2019 рік найбільш значимими
інноваційними процесами були такі:
1)
розроблено та впроваджено універсальне багаторазове пристосування типу
"Пробка цангова", що дозволило розширити технологічні можливості;
2)
впроваджено технологію маркування готової продукції за допомогою маркиратора
JetEBS-260/32EBS, що збільшило ефективність нанесення маркування;
3)
впроваджено технологію запресування кілець за допомогою індукційного
нагрівача SKF мод. Tih L44. Це ефективний і економічний метод нагріву для
запресовування;
4)
пошук і освоєння альтернативного ріжучого інструменту замість
використовуваного на підприємстві Sandvik R390-18 06 08M, Sandvik R390-11 T3 08M,
Pramet PDKT (X) 090530-FM, що дозволило збільшити ефективність ріжучого
інструмент;
5)
була розроблена 3D модель верстата HERKULOES NVD 1500*18000 CNC з метою
інтеграції її в програмному комплексі VeriCut для візуалізації обробки деталей на
верстатах ЧПУ, перевірки та оптимізації керуючих програм. Це дозволяє імітувати
роботу верстата на комп'ютері, виявити приховані проблеми до початку роботи на
верстаті;
6)
розроблено і виготовлено оправлення для обробки "Широким різцем" з
регулюванням кута в плані. Це збільшило ефективність кута ріжучої кромки пластини
і підвищило продуктивність.
Система якості й контроль за якістю
З 2004 р. на ПАТ "Енергомашспецсталь" функціонує система менеджменту якості,
побудована відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001-2000. Система
поширюється на структурні підрозділи й робочі процеси, що забезпечують розробку,
виробництво й реалізацію продукції, а також на процеси закупівлі матеріалів.
В 2008 році на ПАТ "Енергомашспецсталь" був проведений перший наглядовий аудит
компанією "Тюф-норд Україна" по перевірці відповідності системи менеджменту якості
підприємства вимогам ISO 9001:2000. Відповідність СМК установленим вимогам підтверджено.
В 2010 році органом по сертифікації TUV THURIN-GEN TUV був виданий сертифікат №
TIC 15 100 107094 відповідності СМК ПАТ "Енергомашспецсталь" стандарту ISO
9001:2008. У березні 2010 р. Європейським Альянсом проведена реєстрація хімічних
речовин в системі Регламенту REACH, 19.03.2010 року отримано розширення зони дії
сертифіката схвалення підприємства на виробництво сталевого кування та виливок
виданого GERMANISCHER LLOYD, виданий сертифікат № WZ 1840HH1. 6.10.2010 року
міжнародним класифікаційним товариством "Lloyds Register" розширено зону дії
сертифікату №MD00/3575/0001/3 на схвалення підприємства на виробництво сталевого
кування максимальною вагою до 95 тн.

У травні 2013 року був отриманий сертифікат міжнародного класифікаційного
товариства Det Norske Veritas (Норвегія) № АММ-6252 від 29.05.2013 на схвалення
підприємства на виробництво поковок з вуглецевих, марганцево-вуглецевих та
легованих марок сталі вагою до 60т.
У 2013 року була сертифікована система енергетичного менеджменту на відповідність
стандарту ISO 50001, реєстраційний номер TIC 15 275 13040 від 24.07.2013 р. Цим же
сертифікаційним товариством виданий сертифікат на схвалення на виробництво поковок
з нержавіючих марок сталі, згідно з вимогами стандарту AD 2000 та директиви
97/23/ЕС, реєстраційний номер 0090-154-0227 від 01.07.2013 року.
У вересні 2013 року був отриманий сертифікат міжнародного класифікаційного
товариства "РМРС" (Росія) на схвалення на виробництво поковок з вуглецевих,
вуглецево-марганцевих та легованих марок сталі вагою до 95 т, поковок з
корозійностійкої сталі вагою до 50 т, виливок з вуглецевих та легованих марок
сталі вагою до 84 т, виливок з корозійностійкої сталі вагою до 115 т реєстраційний номер 13.80007.182 від 30.09.2013 року.
11.03.2014 року сертифіковане виробництво поковок ПАТ "ЕМСС" з марганцевовуглецевих, легованих та низьколегованих сталей класифікаційним товариством
"Bureau Veritas". Виданий сертифікат № 37381/А0 BV від 11.05.2014 р., термін дії
сертифікату до 11.03.2019 року.
27.05.2015 року атестована центральна заводська лабораторія ПАТ "ЕМСС" Головною
метрологічною службою Державного підприємства "Український науково-технічний центр
металургійної промисловості "Енергосталь" на право наступних видів контролю:
"
неруйнівного контролю:
- ультразвуковий;
- візуальний і вимірювальний;
- магнітопорошковий;
- капілярний;
"
руйнівного контролю:
- механічні випробування;
- металографія;
- міжкристалічна корозія;
- феррітометрія;
- хімічний аналіз;
- спектральний аналіз.
Видано свідоцтво № 06544-2-7-34-ВЛ, строк дії до 07.04.2017 р.
27.05.2014 року сертифіковане виробництво поковок для машинобудування і
суднобудування ПАТ "ЕМСС" класифікаційним товариством Germanischer Lloyd. Виданий
сертифікат № WZ 1840 HH, термін дії сертифікату до 31.05.2017 р.
10.06.2015 р. була акредитована та атестована центральна заводська лабораторія
національним агентством з акредитації в Україні (НАУ) на відповідність вимогам
міжнародного стандарту ISO 17025:2006. Виданий сертифікат №2Т1293, строк дії до
09.06.2020 р.
19.06.2015 р. сертифіковане виробництво виливок з вуглецевих та вуглецевомарганцевих, легованих, корозійностійких марок сталі класифікаційним товариством
"РМРС". Виданий сертифікат №15.80030.180, строк дії до 19.06.2020 р.
21.06.2015 р. сертифіковане виробництво поковок з вуглецевих, марганцевовуглецевих та легованих марок сталі класифікаційним товариством "Lloyd's
Register". Виданий сертифікат №MD00/3575/0004/3, Строк дії до 15.03.2018 р.
21.06.2015 р. сертифіковане виробництво зливків з вуглецевих, марганцевовуглецевих та легованих марок сталі класифікаційним товариством "Lloyd's
Register". Виданий сертифікат №MD00/3575/0002/1, Строк дії до 15.03.2018 р.
23.06.2015 р. сертифіковане виробництво виливок з вуглецевих, марганцевовуглецевих та легованих марок сталі класифікаційним товариством "Lloyd's
Register". Виданий сертифікат №MD00/3575/0003/2, Строк дії до 22.06.2018 р.
У 2016 р. підтверджено відповідність системи екологічного менеджменту вимогам
міжнародного стандарту ISO 14001:2004 та сертифікату № Е-5974/15 від 26.06.2015
р., строк дії до 25.06.2018 р.
ПАТ "ЕМСС" отримало сертифікат схвалення виробництва поковок та виливок за
Правилами Rina №FAB001417XY/001 та №FAB001417XY/002 від 10.07.2017р., строк дії
18.04.2022р.
У 2018 році підприємство підтвердило відповідність системи енергетичного
менеджменту ПАТ "ЕМСС" на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO
50001:2011. Отримано сертифікат № TIC 15.275.13040 від 24.07.2016 р., строк дії до
23.07.2019 р.
У 2018 році ПАТ "ЕМСС" підтвердило відповідність системи менеджменту якості
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № TIC 15.100.107094 від 26.08.2016
р., строк дії до 25.08.2019 р., виданий TUV THURINGEN.
У 2018 році підприємство отримано сертифікат системи екологічного менеджменту
вимогам ISO 14001:2015 № Е-5974/18 від 26.06.2018, строк дії до 25.06.2021 р.,
виданий QS Cert.

У 2018 році підтверджено схвалення виробництва поковок з неіржавіючої сталі,
відповідно директиві 2014/68/EU та AD2000-WO № 00901540227 від 01.11.2017 р.,
строк дії 31.10.2020 р., виданий TUV THURINGEN.
У 2018 році отримано сертифікат відповідності ЦЗЛ вимога ISO 17025:2006 у зв'язку
з розширенням сфери акредитації №2Т1293 від 12.10.2018 р., виданого НААУ, строк
дії 09.06.2020 р.
У 2018 році отримано сертифікати схвалення виробництва поковок вагою до 95т та
виливок вагою до 84т, а також зливків та напівфабрикатів вагою до 250 т за
Правилами Lloeds Register № MD00/3575/005/3, № MD00/3575/003/1, № MD00/3575/004/2
від 15.05.2018 р., строк дії 14.03.2021 р.
У зв'язку із закінченням терміну дії, у 2019 році отримано такі сертифікати:
сертифікат відповідності системи менеджменту якості ПАТ "ЕМСС" вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001:2015 TIC15.100.107094 від 26.08.2019 р. Термін дії
сертифіката до 25.08.2022 р., виданий "TUV Thuringen";
сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту ПАТ "ЕМСС" вимогам
міжнародного стандарту ISO 50001:2011 № TIC 15.275.13040 від 24.07.2019 р. Термін
дії сертифіката до 24.07.2021р., виданий "TUV Thuringen";
сертифікат схвалення виробництва поковок вагою до 95 т. за Правилами BUREAU
VERITAS № 37381/АO BV від 19.04.2019 р., термін дії 19.04.2024 р.
У 2019 році було підтверджено відповідність системи екологічного менеджменту
якості ПАТ "ЕМСС" вимогам міжнародного стандарту ISO 14001: 2015 і сертифікату №Е5974/18 виданим 26.06.2018 р., Термін дії сертифіката до 25.06.2021р., виданий "QS
Cert". Підтверджено схвалення виробництва поковок з нержавіючих сталей відповідно
до директиви 2014/68/EU і AD 2000-WO і сертифікатом № 00901540227 від 01.11.2017
р., термін дії 31.10.2020 р., виданий "TUV Thuringen".
Протягом 2019 року на підприємстві були проведені аудити сторонніми компаніями:
-QS Cert Ukraine - підтверджено відповідність системи екологічного менеджменту
вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015;
- TUV THURINGEN e.V. - перевірка відповідність системи менеджменту якості вимогам
стандарту ISO 9001:2015;
- TUV THURINGEN e.V. - перевірка відповідність системи менеджменту якості вимогам
стандарту ISO 50001:2011;
- АЕМ-Технології - перевірка достовірності даних;
- Fennovoima Oy, RAOS Project - перевірка діяльності організації при виконанні
зобов'язань за укладеними договорами в рамках проекту АЕС "Ханхіківі-1";
- Primetals (Австрія) - перевірка статусу виробництва валкової продукції;
- ТОВ "Метінвест - Інжиніринг" ПрАТ "ММК ім. Ілліча" перевірка статусу виробництва
валкової продукції;
- СЯЕН ХП АТ ІК "АСЕ" АТ "АЕМ-технології" - перевірка готовності ПАТ "ЕМСС" до
виготовлення заготовок для АЕС "Тяньвань";
- Fennovoima Oy, RAOS Project, BUREAU VERITAS, АТ "АЕМ-Технології" - зроблені
інспекції з виготовлення дослідних заготовок Сфери і Фланця для проекту FH-1;
- Fennovoima Oy, STUK, RAOS, BUREAU VERITAS - проведено контроль досвідчених
заготовок для АЕС "Ханхіківі";
- Таеко, АТ "Аккую Нуклеар", АТ "АЕМ-технології", ХП АТ ІК "АСЕ" - проведена
перевірка готовності виробів для АЕС "Аккую Нуклеар".
На підприємстві триває робота метрологічної служби відповідно до вимог Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 11.02.1998 р.
З одержанням сертифікатів відповідності наше підприємство отримало право
користуватися знаками відповідності.
Для контролю якості продукції, що випускається, підприємством
застосовуються:
1.
хімічний аналіз із застосуванням методів і методик аналітичної хімії й
використанням фотоелектричних концентраційних калориметрів (КФК-2), лабораторних
іонометрів (И-130), автоматичних аналізаторів вуглецю й сірки ("Leco CS-244"),
аналізатори кисню та азоту (ТС 300), автоматичних аналізаторів водню (Leco DH603).
2.
рентгеноспектральний аналіз із застосуванням оптичного емісійного
спектрометра (ARL 31000С), рентгенівського спектрометра (ARL 72000S), також
застосовуються такі прибори, як СПЕКТРОЛАП F.
3.
металографічні дослідження металів і сплавів з використанням оптичних
металографічних мікроскопів (NEOPHOT-2, MEF 3) і вивчення макроструктури виробів
різними методами й методиками.
4.
механічні випробування металів і сплавів із застосуванням машин на
проведення статистичних випробувань (розривні машини Р-20, FP-100/1) і динамічних
випробувань із використанням маятникових копрів (PCW-300), виміру одержуваної
твердості методом Роквелла (ТК-2М) і Бринеля (ТШ-2М), а також динамічним методом
виміру твердості приладом типу "Еквопит".
5.
неруйнуючі методи контролю виробів за допомогою ультразвукових дефектоскопів
типу EPOCH XT, а також магнітопорошкового дефектоскопа типу Parker DA 1500 и
методик кольорової дефектоскопії.

6.
для потреб стале- і чавуноливарного виробництв у лабораторії здійснюється
контроль якості формувальних сумішей, що готують, з використанням комплекту
устаткування для визначення їхніх фізико-механічних властивостей.
У 2014 році для центральної заводської лабораторії був придбаний переносний
металографічний комплекс на базі портативного мікроскопа UITPM-500 "Інспектор".
Комплекс призначений для неруйнуючої металографічної підготовки об'єкта та його
подальшого мікроскопічного аналізу. Головною особливістю нового обладнання є
можливість проведення металографічного дослідження на поверхні деталі без її
руйнування.
У 2018 році було придбано устаткування, завдяки якому центральна заводська
лабораторія зможе виконувати контроль якості виготовлення обладнання для АЕС
згідно з міжнародними стандартами ASTM Е 1921 і ASTM Е 1820. Визначення еталонної
(референсної) температури Т0 дозволяє ПАТ "ЕМСС" брати участь в європейському
проекті з будівництва АЕС ХАНХІКІВІ I (Фінляндія) та інших міжнародних проектах,
як постачальника продукції, відповідної сучасним стандартам якості, що
пред'являються в Європі та світі.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Протягом останнiх п'яти рокiв вiдчуження активів підприємства було наступним:
Протягом 2015 року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму
60177,0тис.грн., в т.ч.:
- будинки, споруди - 8306,0тис.грн. (ремонти будівель та споруд)
- машини та виробниче обладнання - 9278,0тис.грн. (крани
мостові,верстати,трансформатори та багато іншого устаткування)
- iнструменти, прилади, iнвентар - 1615,0тис.грн.
- iншi основнi фонди - 40498,0тис.грн.
- бібліотечні фонди - 11,0тис.грн.
- МНМА - 345,0тис.грн.,
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 124,0тис.грн.(оснащення, яке
використовується бiльш нiж 1 рiк).
Протягом 2015 року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала 2964,0тис.грн., знос - 646,0тис.грн., в тому числi:
- будинки i споруди - первiсна вартiсть - 253,0тис.грн, знос - 22,0тис.грн.
(паропровод, мережа сжатого повітря,внутріцехові мережи, будівля охорони)
- машини i обладнання - первiсна вартiсть - 1282,0тис.грн., знос 232,0тис.грн.(верстати, таль електрична,насоси та багато іншого)
- iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 78,0тис.грн., знос - 57,0тис.грн.
(фрези, вимірювачі, термоперетворювачі)
- багаторiчнi насадження - первiсна вартiсть -2,0тис.грн, знос - 2,0тис.грн.
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 1133,0тис.грн, знос 117,0тис.грн.(фланці,восі, валки та багато іншого)
- МНМА - первiсна вартiсть - 133,0тис.грн., знос - 133,0тис.грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 83,0тис.грн., знос 83,0тис.грн.
Списано у 2015 роцi дебiторської заборгованостi за товари(роботи, послуги)6639,0тис.грн.
У 2015р. виявлено нестач, втрат а також несвоєчасного списання ТМЦ на загальну
суму 754,0тис.грн.
Надійшло у 2016 році нематеріальних активів на суму 1,0 тис.грн.
Вибуло нематерiальних активiв протягом 2016року по первiснiй вартостi 9,0тис.грн,
знос 7,0тис.грн. (програмне забезпечення)
Протягом 2016 року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму
43658,0тис.грн., в т.ч.:
- будинки, споруди - 4306,0тис.грн.
- машини та виробниче обладнання - 17089,0тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар - 707,0тис.грн.
- iншi основнi фонди - 20944,0тис.грн.
- МНМА - 501,0тис.грн.,
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 111,0тис.грн.(оснащення, яке
використовується бiльш нiж 1 рiк).
Протягом 2016року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала 7993,0тис.грн., знос - 2270,0тис.грн., в тому числi:

- будинки i споруди - первiсна вартiсть - 158,0тис.грн, знос - 16,0тис.грн.
- машини i обладнання - первiсна вартiсть - 4286,0тис.грн., знос -797,0тис.грн.,
- транспортні засоби - первісна вартість - 96,0тис.грн., знос - 40,0тис.грн.
- iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 705,0тис.грн., знос - 326,0тис.грн.
- багаторiчнi насадження - первiсна вартiсть -16,0тис.грн, знос - 16,0тис.грн.
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 2456,0тис.грн, знос - 799,0тис.грн.
- МНМА - первiсна вартiсть - 125,0тис.грн., знос -125,0тис.грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 151,0тис.грн., знос 151,0тис.грн.
Придбано у 2016р. інвестиційних сертифікатів "Укрмашінвест" в кількості 31240од.
на суму 82158,0тис.грн.
Списано у 2016роцi дебiторської заборгованостi за товари(роботи, послуги)12206,0тис.грн.
Протягом 2017року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму
55702,0тис.грн., в т.ч.:
- будинки, споруди - 63,0тис.грн.
- машини та виробниче обладнання - 7169,0тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар - 2800,0тис.грн.
- iншi основнi фонди - 44854,0тис.грн.
- МНМА - 725,0тис.грн.,
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 91,0тис.грн.(оснащення, яке
використовується бiльш нiж 1 рiк).
Протягом 2017року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала 28390,0тис.грн., знос - 8830,0тис.грн., в тому числi:
- будинки i споруди - первiсна вартiсть - 8,0тис.грн, знос - 3,0тис.грн.
- машини i обладнання - первiсна вартiсть - 15456,0тис.грн., знос -3537,0тис.грн.,
- транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 814,0тис.грн., знос - 803,0тис.грн.
- iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 165,0тис.грн., знос - 144,0тис.грн.
- багаторiчнi насадження - первiсна вартiсть -5,0тис.грн, знос - 5,0тис.грн.
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 11693,0тис.грн, знос - 4089,0тис.грн.
- МНМА - первiсна вартiсть - 162,0тис.грн., знос -162,0тис.грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 87,0тис.грн., знос 87,0тис.грн.
Придбано у 2017р. iнвестицiйних сертифiкатiв "Укрмашiнвест" в кiлькостi 36820од.
на суму 101162,0тис.грн.
Реалізовано у 2017р. інвестиційних сертифікатів в кількості 19884од. на суму
35507,0тис.грн. по первісній вартості.
Списано у 2017 році дебіторської заборгованості товари (роботи, та послуги) 5,0тис.грн.
Протягом 2018року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму
79736,0тис.грн., в т.ч.:
- будинки, споруди - 2876,0тис.грн.
- машини та виробниче обладнання - 42027,0тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар - 14424,0тис.грн.
- iншi основнi фонди - 19766,0тис.грн.
- МНМА - 603,0тис.грн.,
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 40,0тис.грн.(оснащення, яке
використовується бiльш нiж 1 рiк).
Протягом 2018року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала 22500,0тис.грн., знос - 3976,0тис.грн., в тому числi:
- будинки i споруди - первiсна вартiсть - 273,0тис.грн, знос - 27,0тис.грн.
- машини i обладнання - первiсна вартiсть - 16185,0тис.грн., знос -854,0тис.грн.,
- транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 492,0тис.грн., знос - 145,0тис.грн.
- iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 157,0тис.грн., знос - 144,0тис.грн.
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 5283,0тис.грн, знос - 2696,0тис.грн.
- МНМА - первiсна вартiсть - 67,0тис.грн., знос -67,0тис.грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 43,0тис.грн., знос 43,0тис.грн.
Придбано у 2018р. iнвестицiйних сертифiкатiв "Укрмашiнвест" в кiлькостi 26330од.
на суму 81277,0 тис.грн.
Реалізовано у 2018р. інвестиційних сертифікатів в кількості 620од. на суму
1353,7,0тис.грн. по первісній вартості.
Протягом 2019 року введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 74
007 тис.грн., в т.ч.:
- Транспортні засоби - 616 тис.грн.

- машини та виробниче обладнання - 6 459 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар - 2 068 тис.грн.
- iншi основнi фонди - 58 808 тис.грн.
- МНМА - 561 тис.грн.,
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 5 495 тис.грн.(право використання орендними
активами).
Протягом 2019 року вибуло основних засобiв, первiсна вартiсть яких склала - 8
342,0 тис.грн., знос - 5 397 тис.грн., в тому числi:
- машини i обладнання - первiсна вартiсть - 108 тис.грн., знос -64 тис.грн.,
- iнструменти, прилади - первiсна вартiсть - 98,0тис.грн., знос - 51,0тис.грн.
- iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - 6 797 тис.грн, знос - 4 362тис.грн.
- МНМА - первiсна вартiсть - 202,0тис.грн., знос -202,0тис.грн.;
- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 1 137,0тис.грн., знос 718,0тис.грн.
Придбано у 2019р. iнвестицiйних сертифiкатiв "Укрмашiнвест" в кiлькостi 14 225од.
на суму 45752,0 тис.грн.
Реалізовано у 2019р. інвестиційних сертифікатів в кількості 94 699од. на суму
1894,0тис.грн., повернуто реалізовані в 2017році інвестиційних сертифікатів в
кількості 16 785од. на суму 48173,0тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Виробничий майданчик ПАТ "ЕМСС" з усiма виробничими потужностями розташований у
мiстi Краматорську. Загальна площа, займана пiдприємством, становить 136,4 га.
В електросталеплавильному цеху (ЕСПЦ) здiйснюється виготовлення рiдкої сталi. У
виробництві використовується дугова сталеплавильна піч мiсткiстю 70 т (в наявності
є резервні законсервовані печі ДСП-50 i ДСП-100). Цех обладнаний комплексом
позапiчної обробки сталi, до складу якого входить установка "пiч-кiвш" i установка
вакуумування сталi. Комплекс дозволяє проводити позапiчну обробку сталі в ковшах
iз заданою продуктивнiстю i забезпеченням високої якостi сталi по хiмiчному складу
i змiсту неметалiчних включень при оптимiзованому енергоспоживаннi.
Електросталеплавильний цех складається з трьох основних пiдроздiлiв: дiлянки
виплавки сталі, дiлянки позапiчної обробки сталi, розливної ділянки. Дiлянка
виплавки сталі включає всi ДСП, в яких плавиться метал i металевий брухт. Дiлянка
позапiчної обробки включає кiвш-пiч (УКП) i установку вакуумування сталi
(дегазацiя у вакуумi/ вакуумна камера), в яких виплавлений метал проходить
подальшу обробку для видалення домiшок. Пiдроздiли нижче мiстять короткий опис
обладнання кожної дільниці ЭСПЦ.
Шихта, наприклад, металевий брухт, який купується i направляється на переробку
пiсля ковальського та ливарного виробництва, феросплави, шлакоформуючi матерiали
(вапняк) i вуглецевмiснi матерiали доставляються на шихтовий пролiт залiзничним та
автомобiльним транспортом. Металевий брухт завантажується в шихтову баддю i
подається в ДСП. Вапняк i вуглецевмiснi матерiали завантажуються в робочий простір
печi як за допомогою шихтової бадді, так і з використанням конвейерної системи.
Дефосфорiзацiя плавки здiйснюється в ДСП шляхом перiодичної добавки основних
шлакоутворюючих матерiалiв. Оксид фосфору утворюється та переміщується в шлак
разом з iншими окисами металу i домiшками за допомогою продування ванни киснем i
одночасного окислення вуглецю. Основнi флюси стабiлiзують вмiст окислiв фосфору в
шлаку. Потiм вдування кисню припиняється i шлак з ДСП видаляється.
Після випуску з печі напiвпродукт спрямовується на дiлянку позапiчної металургiї
для подальшої обробки.
Гаряча сталь вимагає подальшої обробки для видалення домiшок та розчинених газів,
щоб забезпечити високу якiсть лиття та поковок. В даний час на ЕМСС
використовується чотири типи позапiчної обробки сталi: установка "кiвш-пiч",
установка вакуумування сталi (процес VD), вакуумна обробка нержавіючої сталі з
продувкою киснем i вакуумна камера для заливки зливкiв у вакуумi.
Iснуюча "кiвш-пiч" була встановлена в 2007 р. Cталь спочатку обробляється в УКП
для коригування температури плавлення для лиття та хiмiчного складу
напiвпродуктiв, а також вилучення сiрки. Досягається це за рахунок введення
присадок феросплавiв, розкислювачiв i шлакоутворюючих матерiалiв. Флюси вступають
в реакцiю з сiркою, в результатi якої формується нерозчинне з'єднання CaS, що
переходить до шлаку.

В процесi обробки перiодично додаються вуглець, феросплави i алюмiнiй для
зменшення кількості виникаючих оксидiв металiв, таких як окиси марганцю, хрому, що
зменшує втрати цих елементiв в плавки. УКП має також систему введення порошкового
дроту та прутка алюмiнiя. Для регулювання хiмiчного складу сталi i робочої
температури в печi застосовується донна продувка аргоном.
Додатковий алюмiнiй вводиться у ковш з металом для розкислювання перед закінченням
позапічної обробки. Шлак видаляється гребками до вакуумної дегазацiї.
Пiсля обробки на УКП сталь подається на установку позапiчного вакуумування (процес
VD), яка була встановлена в 2007 р. Набiр вакууму проводиться при 0,6 мбар з
мiнiмальною витратою аргону протягом 6-10 хвилин. В об'ємі вакуумної камери
створюється глибокий вакуум за допомогою механічних вакуумних насосів, витрати
аргону збiльшуються до 9 нм3/год на кожну пробку, i проводиться витримка металу в
умовах глибокого ваккуума не менше 20 хвилин для забезпечення оптимального змісту
газів в сталі. Зi сталi видаляються газоподiбнi домiшки типу окису вуглеця i
азота, рiзко скорочується змiст кисню. Потiм метал подається на розливну ділянку
для заливки сифонним способом або з використанням вакуумних камер (заливка зливків
зверху).
Метал розливається в виливницi на розливній ділянці. Пiсля охолодження до
температури 700 - 750 С, злитки передаються злитковозом або транспортуються в
термосах в ковальсько-пресовий або термiчний цех.
У ковальсько-пресовому цеху (КПЦ) здiйснюється виробництво поковок iз злиткiв. Цех
складається з 4- дiлянок: 3 пресових i 1 дiлянка термiчної обробки. До складу
пресових дiлянок входять преси виробничою потужнiстю 3,15 тис. т, 6 тис. т i 15
тис. т, якi обладнанi манiпуляторами вантажопiдйомнiстю 120 i 170 тонн, кувальними
електромостовими кранами вантажопiдйомнiстю 500/160 т, 320/100 т, 300/100 т. Маса
поковок, виготовлених в КПЦ, становить 5-250 т. Дiлянка термiчної обробки
обладнена термiчними печами для термообробки злиткiв пiсля кування. Основнi
операцiї термiчної обробки: нормалiзацiя, загартування, вiдпустка.
- Завод проектувався з ковальським передiлом в основному поковок вагою вище 30 т.
У КПЦ-1 на пресовому прольотi були встановленi кувальнi комплекси на базi пресiв
15000 т.с. i 6000 т.с. Пресовий пролiт обслуговували крани в/п 500+150 т.с.,
360/50т.с., 320+100т.с., 300+100т.с., 160/32т.с.
- Робота преса зусиллям 15000 т.с. здiйснювалася вiд насосно-акумуляторної
станцiї, забезпеченою 24-ма насосами Г305М, що працюють на водi. Начинки клапанних
коробок управлiння пресом виготовлялися з нержавiючої сталi i дуже часто вимагали
замiни зношених деталей, сiдел клапанiв, штокiв. Насоси Г305М вимагали величезний
запас запчастин для їх обслуговування, наявнiсть обслуговуючого персоналу.
В даний час реалiзованi проекти:
1. Модернiзацiя кувального комплексу на базi преса зусиллям 15000 т.с., що включає
в себе:
- модернiзацiю безпосередньо преса;
- модернiзацiю манiпулятора;
- створення насосної станцiї i комунiкацiй гiдравлiчної i електричної систем;
- створення комунiкацiйних систем подачi i вiдведення технологiчних рiдин та
енергоносiїв;
- створення АСУ та захисту;
- створення систем пожежної безпеки;
2. Модернiзацiя кувального комплексу на базi преса зусиллям 3150 т.с. що включає в
себе:
- придбання та монтаж преса;
- модернiзацiю манiпулятора;
- створення насосної станцiї i комунiкацiй гiдравлiчної i електричної систем;
- створення комунiкацiйних систем подачi i вiдведення технологiчних рiдин та
енергоносiїв;
- створення АСУ та захисту;
- створення систем пожежної безпеки;
- пiдведення ж/д шляху.
Модернiзацiя пресiв потужнiстю 15000 т.с. i 3150 т.с. полягає в переведенні преса
з акумуляторного приводу на безаккумуляторний, що дозволить плавно керувати
процесом кування.
Насоснi станцiї пресiв обладнані аксiально-поршневими насосами фiрми "BOSCH
REXROTH".
Робота пресiв здiйснюється в наступних режимах: ручне управлiння, управлiння
напiвавтоматичне, автоматичне управлiння.
Змiнилася точнiсть вiдковки заготовки вiд 20 - 30мм на бiк, до 5мм, що зменшує
термiн механiчної обробки в 3 рази.
До складу кувального комплексу зусиллям 15000 т.с входить манiпулятор в/п 170т.с.,
а кувального комплексу зусиллям 3150 т.с. манiпулятор в/п 30т.с.
Управлiння пресом i манiпулятором здiйснюється з кабiни оператором кувального
комплексу.

Система управлiння складається з функцiональних блокiв. Перевага даної
конструкцiї - це упорядкування окремих компонентiв, що забезпечують просте
технiчне утримання i роботу системи. Важливо врахувати, що керуюча послiдовнiсть
преса i манiпулятора, що включає контрольну систему вимiрювання величин для
товщини кування виконується Програмною Логiчною системою керування (ПЛК). Особливi
переваги цiєї системи полягають в наступному:
- ясне уявлення системи управлiння;
- диспетчерське управлiння всiєю послiдовнiстю функцiональної роботи;
- можливiсть з'єднання з допомiжною i/або накладною комп'ютерними системами;
- технiчне обслуговування може проводитися персоналом, який ознайомлен з системою
"ПЛК";
- модифiкацiї та додатковi пристрої легко доповнюються;
- низький асортимент запасних частин.
Весь пакет управлiння повнiстю пов'язаний з термiналами та тестується одночасно з
режимом попередньої подачi заготовок.
У термiчному цеху (ТЦ) здiйснюється термообробка заготовок. Цех обладнаний
термiчними печами з викатним подом шириною 5,68 м i довжиною 12 м, газовими печами
дiаметром 3 м i висотою 10,2 м, загартувальними баками для загартування "на воду"
i "на масло", вантажопiдйомним устаткуванням, допомiжним обладнанням. На дiлянцi
термообробки виконується задана термообробка заготовок (нормалiзацiя,
загартування).
У механообробних цехах (МОЦ i ЦМО) здiйснюється механiчна обробка литих i кованих
заготовок. Цехи обладнанi токарно-карусельними, токарно-гвинторiзними,
горизонтально-розточними, глибоко-розточними, поздовжньо - фрезерними, фрезерними,
довбальнi й свердлильними верстатами.
Реалiзацiя програми механообробного виробництва надала заводу можливiсть
збалансувати випуск товарної продукцiї, дозволить вiдкрити новi ринки збуту, вийти
на бiльш якiсний новий виток фiнiшної механообробки, усунути людський фактор i
наблизитися до мiнiмальних показникiв браку, створити в цехах новий прогресивний
рiвень культури виробництва. Установка нових важких верстатiв, обробних центрiв
дозволило пiдприємству переорiєнтувати своє виробництво з продажу заготовокнапiвфабрикатiв типу "пруток кований" вартiстю 1000 дол.сша за тн на випуск
високотехнологiчної продукцiї - ротора вiтрогенераторiв, ротора турбiн, гiдровали,
гребнi вали вартiстю до 10 000 дол./тн. Зараз пiдприємство здатне обробляти деталi
вагою до 250 т i довжиною до 16 м. На даний момент iнвестицiї в механообробку вже
склали бiльше 340 млн. гривень (42,5 млн.дол.). Встановленi такi верстати, як 1)
фрезернi обробнi центри ТОS KURIM (Чехiя; 2) токарно-гвинторiзний верстат 1К 675
Ф3 в/п 100 тн; 3) 3 горизонтально-розточувальних верстати "Шкода" - 250 Ф4 з ЧПУ;
4) 3 горизонтально-розточувальних "Шкода" (Чехiя); 5) оброблювальний центр "Takki"
(Iталiя); 6) токарно-карусельний верстат DVT 800x60/250L (Китай).
Технiчний стан основних фондiв пiдприємства характеризують наступнi коефiцiєнти:
Коефiцiєнт вiдновлення (Квiдн), що характеризує частку нових фондiв у загальнiй
їхнiй вартостi на кiнець року.
Квiдн

=
Вартiсть основних фондiв, що надiйшли
(1.1)
Вартiсть основних фондiв на кiнець перiоду
Строк вiдновлення основних фондiв (Твiдн):
Твiдн
=
Вартiсть основних фондiв на початок перiоду
(1.2)
Вартiсть основних фондiв, що надiйшли
Коефiцiєнт вибуття (Кв):
Кв
=
Вартiсть вибулих основних фондiв
Вартiсть основних фондiв на початок перiоду

(1.3)

Коефiцiєнт приросту (Кпр):
Кпр
=
Сума приросту основних фондiв (1.4)
Вартiсть основних фондiв на початок перiоду
Коефiцiєнт зношування (Кзн):
Кзн
=
Сума зношування основних фондiв
(1.5)
Первiсна вартiсть основних фондiв на вiдповiдну дату
Коефiцiєнт придатностi (Кп):
Кп
=
Залишкова вартiсть основних фондiв
Первiсна вартiсть основних фондiв

(1.6)

Вiдомостi нижчеподаної таблицi показують технiчний стан основних фондiв
пiдприємства в порiвняннi з попереднiм роком:

Показник
Рівень показника
2018 рік
2019 рік
Коефіцієнт відновлення 0,03
Строк відновлення, років
Коефіцієнт вибуття
0,008
Коефіцієнт приросту
0,016
Коефіцієнт зношування
0,06
Коефіцієнт придатності 0,72

Зміни
0,03
35
0,003
0,017
0,06
0,67

0
39
4
-0,005
0,001
0
-0,05

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів склала 213 886 тис. грн.
Нарахування амортизації для всіх груп основних фондів, а також по нематеріальних
активах здійснюється виробничим та прямолінійним методами.
Одним з показників фінансової стабільності підприємства є коефіцієнт питомої ваги
основних фондів у загальній сумі коштів підприємства.
На початок періоду 2 629 805 / 4 106 306 = 64,0%
На кінець періоду 2 490 660 / 4 381 280 = 57%
Пiдприємство постiйно нарощує виробничi потужностi, полiпшує їхнє використання,
удосконалює технологiчнi процеси, використовує новi матерiали, здiйснює замiну
дорогих матерiалiв бiльш дешевими без шкоди по якостi, проводить автоматизацiю
виробничих процесiв - всi цi заходи дають можливiсть пiдвищити технiчний рiвень
виробництва, що дає можливiсть заводу випускати конкурентоспроможну, якiсну
продукцiю.
Установлене устаткування та застосування сучасних технологiй i рiзального
iнструменту дозволили пiдвищити якiсть продукцiї, її надiйнiсть i
ресурсоспроможнiсть, забезпечити високi споживчi властивостi й
конкурентоспроможнiсть цiни.
Працездатнiсть основного виробництва забезпечують допомiжнi цехи такi, як:
енергоцех, електроцех, залiзничний
Постачання необхiдних для виробництва матерiалiв й вiдвантаження зробленої
продукцiї здiйснюється по власних автомобiльним дорогах i залiзницях.
Сировина й матерiали зберiгаються в складських примiщеннях.
Для освоєння й виробництва нових видів продукції необхідні високоякісні технології
й відповідний рівень для освоєння й виробництва нових видів продукції необхідні
високоякісні технології й відповідний рівень засобів виробництва. Їхнє
впровадження неможливо без складної роботи всього комплексу виробництва, одна з
найважливіших частин якого - парк технологічного устаткування.
Постійне нарощування виробничих потужностей, поліпшення їхнього використання,
удосконалення технологічних процесів, використання нових матеріалів, технічне
переозброєння й модернізація - це шляхи підвищення технічного рівня підприємства,
що забезпечують надійність і довговічність основних виробничих фондів.
Успішне конкурування із продукцією передових підприємств, диктує необхідність
постійної модернізації устаткування.
Щорічно керівництвом розглядається й затверджується план заходів щодо модернізації
й технічного переозброєння підприємства. Основний напрямок плану - перехід на
сучасні методи виробництва якісної продукції.
На підприємстві, в основному, закінчена програма реконструкції та модернізації
виробничих потужностей. Виконання заходів у 2019 році спрямовано на підтримку в
належному стані усього виробничого обладнання.
На реконструкцію й технічне переозброєння діючого виробництва в 2019 році
спрямовано 4.9 млн. грн., на придбання основних фондів - 23.9 млн. грн. на
капітальні ремонти основних виробничих фондів - 10.5 млн. грн., на поточний ремонт
- 37.8 млн. грн., придбано й виготовлено металургійного оснащення на 40.6 млн.
грн., придбано малоцінних необоротних матеріальних та нематеріальних активів на
0,8 млн. грн., витрати по демонтажі основних фондів - 0,3 млн. грн.
Екологічні аспекти
ПАТ "Енергомашспецсталь" - завод з величезним науково-технічним потенціалом, що
володіє новітніми металургійним, метало - і механообробним обладнанням, що
дозволяє виготовляти ключове обладнання для атомної і теплової енергетики,
суднобудування,газової, нафтохімічної та металургійної промисловості, є однією з
компаній України, що працює на вітчизняному та міжнародному ринках.
Суспільство усвідомлює, що його функціонування не повинно призводити до негативних
змін у навколишньому середовищі і негативно впливати на здоров'я людини.
Мінімізація негативного впливу і забезпечення екологічної безпеки є одними з
найважливіших пріоритетів діяльності Товариства.
Стратегічною метою екологічної політики є забезпечення екологічно орієнтованого
розвитку Товариства при підтримці високого рівня екологічної безпеки та зниження
екологічних ризиків, пов'язаних із здійсненням своєї діяльності, а також
ефективний контроль за екологічними аспектами, досягнення найкращих показників по

зниженню аварійності, скорочення втрат енергоносіїв, зменшення негативного впливу
на навколишнє середовище та раціональне використання природних ресурсів.
Компанією QSCert-Ukraine B.V. (м. Роттердам, Нідерланди) в період з 11.06.19 р. по
13.06.19 р. проведено ресертифікаційний аудит системи екологічного менеджменту ПАТ
"ЕМСС" на відповідність вимогам ISO 14001:2015.
За результатами ресертифікаційного аудиту зовнішніми аудиторами невідповідностей
не виявлено. Ідентифіковано області удосконалення системи екологічного
менеджменту. Грунтуючись на результатах аудиту провідний аудитор компанії QSCertUkraine B.V. підтверджує, що система екологічного менеджменту є результативною і
відповідає критеріям аудиту і пропонує видати ПАТ "ЕМСС" сертифікат на систему
екологічного менеджменту відповідно ISO 14001:2015.
У звітному періоді здійснювалися внутрішні екологічні перевірки та лабораторний
контроль за станом навколишнього природного середовища (здійснює лабораторія
промсанітарії і охорони природи).
Відповідно до затверджених планів-графіків контролю здійснювався моніторинг:
поверхневих і артезіанських вод, викидів забруднюючих речовин від стаціонарних
джерел, скидів стічних вод в хозфекальну каналізацію і р. Казенний Торець.
Охорона водного басейну - було відібрано 1070 проб, проведено 7436 аналізів,
перевищень не виявлено.
Охорона атмосферного повітря - проведено 384 замірів, перевищень не виявлено.
Спільно з ТОВ "Інноваційний центр "Екосистема" отримано Дозвіл на спеціальне
водокористування №264/ДН/49д-19 терміном дії до 29.11.2022 р.
За договорами з ГУ "Донецьким обласним лабораторним центром Міністерства охорони
здоров'я України" здійснювався моніторинг впливу полігону промислових відходів на
навколишнє середовище: радіаційна безпека, дослідження проб ґрунту, дослідження
повітря, перевищень не виявлено. Відбір проб і дослідження в викидах важких
металів від стаціонарних джерел, нафтопродуктів у воді здійснювався ТОВ НТФ
"Стандарт" м. Селідове. Перевищень не виявлено.
Відповідно до Наказу від 27.12.2018 року № 486 "Про затвердження програми
аудиторських перевірок СЕМ ПАТ "ЕМСС" на 2019 рік", в період з 01 січня 2019 по 31
грудня 2019 року було проведено 44 внутрішніх аудиторських перевірок. Результати
аудитів задокументовані і підтверджують, що в підрозділах система екологічного
менеджменту впроваджена і функціонує. Операційний контроль над значущими
екологічними аспектами виконується.
На підприємстві, відділом підготовки персоналу та підвищення кваліфікації, за СЕМ
організовано як навчання новоприбулих, так і перепідготовка та підвищення
кваліфікації вже працюючих співробітників. Навчання питань екологічного
менеджменту складається з підвищення загальної поінформованості про екологічну
політику підприємства і цільового навчання персоналу.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Економiка Товариства, як i України в цiлому, розвивалася в звiтному роцi пiд
впливом складних i неоднозначних свiтових процесiв.
Економiка Товариства, як i України в цiлому, розвивалася в звiтному роцi пiд
впливом складних i неоднозначних свiтових процесiв.
У зв'язку з тим, що продукцiя металургiйних пiдприємств слабко затребувана на
територiї України, з'явилася об'єктивна необхiднiсть виходу на новi сегменти
свiтового ринку. Тому проблема зниження витрат на виробництво металопродукцiї та
пiдвищення її якостi видається вкрай актуальною для пiдприємства.
Актуальною залишається проблема бiльш активного наповнення заводського портфелю
замовлень. Результати маркетингової дiяльностi заводських спецiалiстiв дають
можливiсть прогнозувати отримання пiдприємством вагомих замовлень вiд традицiйних
партнерiв, в тому числi зарубiжних.
Також гальмує складання прогнозiв i планiв пiдприємства полiтика цiн на
енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали, якi залишаються на загальнодержавному
рiвнi досить високими i постiйно зростаючими. Для збiльшення конкурентноздатностi
продукцiї заводу i, як наслiдок, її купiвельної спроможності необхiдне залучення
iнвестицiйних програм для оновлення верстатного парку, впровадження нових
енергозберiгаючих технологiй, що дозволить знизити собiвартiсть продукцiї i
пiдвищити її якiснi характеристики. Цьому значною мiрою має сприяти пiдтримка
пiдприємств металургiйного комплексу з боку держави. На сьогоднiшнiй момент ця
пiдтримка не вiдчувається. Тому на державному рiвнi треба вирiшити питання
пiдтримки металургiйних та машинобудiвної галузей у напрямках зниження витрат на
сировину, енергоносiї, митнi платежi та податки. Також вкрай необхiдне пiльгове
кредитування програм технiчного переозброєння, особливо заходiв з нергозбереження.
Отже, ризиками 2019 року були:
1) продовження та розвиток кризи - як наслiдок - падiння виробництва, скорочення
робочих мiсць;

2) пiдвищення цiн на енергоносiї - падiння конкурентноспроможностi продукцiї.
На пiдприємствi має мiсце недовикористання промислового потенцiалу. "Вузьким"
мiсцем залишається механообробне виробництво. Це викликано, насамперед тим, що з
переважного виробництва сировини i напiвфабрикатiв ПАТ "Енергомашспецсталь"
перейшло на випуск високотехнологiчної продукцiї, що пройшла остаточну механiчну
обробку.
Як i у 2019 роцi, так i в наступному, пiдприємство планує взяти участь у всiх
виставкових заходах, якi будуть сприяти налагодженню зв'язкiв з потенцiйними
замовниками продукцiї, з можливими iнвесторами для подальшого розвитку iнновацiй
та технологiй у виробництвi.
Основнi питання: вихiд на новi ринки збуту: Китай, Корея, США; нарощування
постачання продукцiї вже iснуючим споживачам у Європi; новi пропозицiї для
замовникiв в Українi та Росiї для втримання їх для подальшого спiвробiтництва пiд
час кризи та пiсля неї.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Свiдоцтво №1988

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Найменування покупця
Країна покупця
Предмет договору Валюта договору
Дата
договору
Загальна вартість за договором тис.од. без НДС Реалізація за 2019 рік
у тис.од. без НДС Реалізація на 2020-2022 рік у тис.од. без НДС
АрселорМіттал Теміртау, АТ
Казахстан
Валки опорні
USD
11.02.2019
2,144.00
1,949.90
194.10
ММК ім. Ілліча, ПАТ
Україна
Валки опорні
UAH
10.01.2019 54,950.40
48,081.60
6,868.80
НБС Технологія, ТОВ
Фінляндія
Вал-шестерня
UAH
10.01.2019 2,980.00
2,682.00
298.00
Турбоатом, ПАТ
Україна
Інше (лиття)
UAH
05.03.2019 58,160.00
46,660.00
11,500.00
CSN- Companhia Siderurgica Nacional
Бразилія
Валки опорні
EUR
12.02.2019 682.50
413.50
269.00
Турбоатом, ПАТ
Україна
Інше (поковки)
UAH
05.03.2019 14,500.00
7,250.00
7,250.00
Сумський завод Насосенергомаш, ПАТ Україна
Циліндри
UAH
14.01.2019
19,600.00
9,800.00
9,800.00
ArcelorMittal Novi Ligure
Італія
Валки опорні
EUR
15.04.2019
231.20
115.60
115.60
ІСД Дунаферр Дунайський Металургійний Комбінат, ЗАТ
Угорщина
Чаші для
шлаковозів EUR
28.05.2019 208.00
158.00
50.00
Машінвестхолдінг, ТОВ
Росія Інше (поковки)
RUB
27.06.2019 7,405.50
4,027.20
3,378.30
Арако, ТОВ Росія Інше (поковки)
RUB
29.07.2019 57,476.40
28,738.20
28,738.20
ВСМПО-АВІСМА Корпорація, АТ
Росія Інше (поковки)
RUB
01.10.2019 56,003.40
16,949.70
39,053.70
ABB Oy Motors and Generators
Фінляндія
Інше (поковки)
EUR
19.11.2019
42.00 35.50 6.50
Макіївський завод металоконструкцій, ПАТ Україна
Інше (послуги)
UAH
17.09.2019 189.00
94.50 94.50
Машінвестхолдінг, ТОВ
Росія Інше (поковки)
RUB
14.05.2019 5,481.90
4,209.80
1,272.10
ABB SPA ПОЛЬША
Польща
Інше (поковки)
EUR
05.04.2019 60.70
14.50 46.20

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)

ПАТ "Енергомашспецсталь" ставить перед собою завдання подальшого поступального й
стабільного розвитку. Планується зробити й реалізувати 3 млрд.710 млн. товарної
продукції в діючих цінах.
Для досягнення цих економічних показників цього року необхідно:
- виплавити рідкої сталі в обсязі 61740 тонн;
- виготовити лиття 4280 тонн;
- кувань зі злитків 35263 тонн.
Цього року найважливішим програмним напрямком цієї стратегії є, насамперед,
подальший розвиток потужностей і підвищення ефективності виробництва.
Заходи, щодо поліпшення фінансового становища підприємства:
1. Реалізація залишків виготовленої продукції платоспроможним покупцям.
2. Пошук і дослідження нових ринків збуту.
3. Розширення високорентабельної номенклатури продукції для поставок споживачам.
4. Виконання розроблених заходів щодо зниження собівартості продукції.
Запланований обсяг надходжень коштів на рахунок підприємства дозволить і надалі
проводити політику підприємства, спрямовану на розширення номенклатури.
Перерахований комплекс робіт буде виконаний за рахунок власних інвестицій і
кредитних коштів, що дозволить забезпечити в поточному й наступному роках реальне
зростання обсягів виробництва, а також інших найважливіших показників економічної
діяльності.
Для збереження позитивної динаміки розвитку підприємства в усіх напрямках перед
правлінням поставлене завдання про необхідність ефективного використання наявних
резервів у виробництві продукції, економічній і фінансовій сферах діяльності. Із
цих питань розроблені конкретні організуючі й виконавчі документи, визначені форми
й методи їхньої реалізації.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Сучасний ринок вимагає постійного відновлення асортименту продукції що
випускається, невпинної розробки й швидкого освоєння нових зразків.
Перелік інноваційних процесів, розроблених та впроваджених у сталеплавильному
виробництві:
"
проведені дослідно-промислові випробування гніздових блоків, які
використовуються при футеруванні сталерозливного ковша. Захід направлено на
виключення використання вогнетривкого бетону в робочому шарі футеровки ковша, що
сприяє підвищенню показників якості продукції;
"
оптимізований процес виробництва сталі 20ЮЧ з мікролегуванням
рідкоземельними металами. Захід спрямований на отримання якісного ковальського
зливка, відвертання затягування сталерозливної склянки в процесі розливання стали;
"
освоєна технологія заливки сифонових зливків з підведенням металу через 2?4
ливникові ходи. Захід спрямований на отримання більш рівномірної структури
ковальського зливка, часткове регулювання процесу кристалізації зливка, завдяки
чому показники якості готової продукції відповідають вимогам замовника.
Перелік інноваційних процесів, розроблених та впроваджених у ливарному
виробництві:
"
успішно освоене виготовлення сталевого лиття для вітроенергетики.
Удосконалена технологія виливки "Рама гондоли" для ВЕУ потужністю 4,5 МВ;
"
освоєна технологія заливки форм із захистом струменю аргону - впроваджені
технологічні процеси на виготовлення виливок "Лопать";
"
вироблена планова оптимізація литниково-живлячих систем за допомогою
розрахувального комплексу Magmasoft у виливках;
"
почато впровадження нових теплоізолюючих виробів з екзотермічним ефектом для
прибуткової частини сталевих злитків, що дозволяє виключити потрапляння лугових
примішок у регенератори пісків для стабілізації властивостей сумішей, збільшити
ТВГ на 2-3%;
"
удосконалені технологічні процеси виготовлення виливок "Станина молоту",
"Проставка" та "Валок прокатний".
Успішно розвивається механВЗБробне виробництво. За 2018 рік найбільш значимими
інноваційними процесами були такі:
"
модернізація глибоко-розточувального верстату TS 21100 - проектування та
виготовлення пристрою для встановлення посилених кулачків, що дало змогу розширити
технологічні можливості;
"
виготовлене та впроваджене оснащення на вимірювальну машину для налаштування
розточувальних головок для глибоко-розточувального верстату;

"
пошук і освоєння альтернативного ріжучого інструменту із збільшеною
кількістю ріжучих кромок відносно використовуваних на підприємстві - заміна
3MF90AX на 3MAXKT діаметром 160, 250, 315;
"
впровадження нового виду МОР "Sky Fluid SL", що збільшило ефективність
використання ріжучого інструменту.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
кількісну і якісну сторони діяльності підприємства.
Сума прибутку, що одержало підприємство, обумовлена обсягом продажу продукції, її
якістю й конкурентоспроможністю на внутрішньому й зовнішньому ринках,
номенклатурою, рівнем витрат, а також інфляційними процесами.
Розглянемо аналіз динаміки прибутковості підприємства:
Показники
Факт (тис. грн.) Відхилення
2019 р.
2018 р.
(+/-)
Валовий прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг
67 468
281
822
-214 354
Фінансовий результат від операційної діяльності
1 189 398 247 964
941
434
Чистий фінансовий результат
866 371
-293 620
1 159 991
Вiдносним показником прибутковостi пiдприємства є рентабельнiсть.
Показники рентабельностi визначають фiнансовий результат щодо отриманого доходу
вiд реалiзацiї, а також залучення власного майна й капiталу.
Для аналiзу рiвня рентабельностi застосовуються наступнi показники:
1)Чиста рентабельнiсть реалiзованої продукцiї - вiдношення прибутку від продаж до
виручки вiд реалiзацiї RNPM=(стр. 2090-стр.42-стр.43 ф.2) /стр.2000 ф.2
2)Рентабельнiсть сукупного капiталу (майна) - вiдношення чистого прибутку до
загальної суми майна пiдприємства (або джерел коштiв) RROA=стр. 2355 ф.2/стр.1900
ф.1
3)Рентабельнiсть власного капiталу - вiдношення чистого прибутку до розмiру
власного капiталу
RROЕ=стр. 2355 ф.2/стр.1495 ф.1
Аналiз рiвня рентабельностi
№ п/п
1.
2.
3.

Показники
Період
2019 р.
Рентабельність реалізованої продукції
Крп
Рентабельність майна
Крим
19,8
Рентабельність власного капіталу
Кркап -14,4

%
2018 р.
-5,5 +5,0
-7,2
+4,2

IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Генеральний директор

Структура
одноосібно

Наглядова рада

9 членів Наглядової ради

Ревізіна комісія

3 члена Ревізійної комісії

Персональний склад
Генеральний директор Гніздицький Віталій Миколайович
1.Голова Наглядової Ради Нікіпелов А.В. - Генеральний директор АТ
"Атоменергомаш" - представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр.
Рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №104 від 15.05.2019р.)
Нікіпелова А.В. обрано Головою Наглядової Ради Товариства.
2. Секретар наглядової ради Чеботаєва Т.В. - начальник бюро цінних паперів
юридичного відділу ПАТ "Енергомашспецсталь" - акціонер ПАТ
"Енергомашспецсталь". Рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №104
від 15.05.2019р.) Чеботаєву Т.В. обрано секретарем Наглядової Ради Товариства.
3. Член Наглядової Ради Близнюк С.А. - заступник генерального директора з
перспективного розвитку ПАТ "Енергомашспецсталь" - акціонер ПАТ
"Енергомашспецсталь".
4. Член Наглядової Ради Разiн В.П. - перший заступник генерального директора з
операційної діяльності АТ "Атоменергомаш" - представник акціонера EMSS
Holdings Limited, Кіпр.
5. Член Наглядової Ради Кулешов С.А. - Заступник генерального директора директор з корпоративного управління АТ "Атоменергомаш" - представник
акціонера EMSS HL, Кіпр.
6. Член Наглядової Ради Філатов С.М. - заступник генерального директора директор з економіки та фінансів АТ "Атоменергомаш" - представник акціонера
EMSS Holdings Limited, Кіпр.
7. Член Наглядової Ради Ранцев О.Ю. - перший заступник генерального директора
з атомної енергетики та новим бізнесам АТ "Атоменергомаш" - представник
акціонера EMSS HL, Кіпр.
8. Член Наглядової Ради Мкртчан Е.О. - Директор з економіки ТОВ "Керамет"представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр.
9. Член Наглядової Ради Яценюк Ю.А. - начальник юридичного департаменту
ТОВ "ЕйджДжи Бізнес Девелопмент" - представник акціонера EMSS Holdings
Limited, Кіпр.
Член Ревізійної Комісії Сотников Олександр Михайлович.
Член Ревiзiйної Комiсiї Cазонова Iрина Юріївна.
Член Ревiзiйної Комiсiї Романенко Валентин Володимирович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта

Генеральний директор
Гніздицький Віталій Миколайович

5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

25

1964
Вища, Київське зенітне ракетне інженерне училище ім.С.М.
Кірова, радіо-інженер.
Донецька державна академія управління, економіст-менеджер

ПАТ "Енергомашспецсталь", виконавчий директор - перший
заступник генерального директора
20.11.2019 5 рокiв.

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис На позачергових Загальних Зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 20.11.2019р.,
Гніздицького В.М. було обрано Генеральним директором строком на 5 років.
Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю
Товариства.
Генеральний директор обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років.
Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.
Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Положенням про виконавчий орган,
Статутом та діючим законодавством України.
Права та обов'язки Генерального директора визначаються діючим законодавством України, Статутом,
Положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором (контрактом). Від імені
Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписав Голова Наглядової Ради.
Генеральний директор має право діяти без довіреності від імені Товариства, в тому числі представляти його
інтереси, видавати накази та давати розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма
працівниками Товариства.
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням
поточної діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та
Наглядової Ради.
До компетенції Генерального директора належать:
1)ініціювання проведення позачергових Загальних Зборів у випадку ініціювання провадження про визнання
Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів та оперативних задач Товариства та
забезпечення їх реалізації;
3)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
4)складання та надання Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства й (або) надання на
розгляд Загальних Зборів;
5)розробка та узгодження з Наглядовою Радою Товариства, а також іншими органами та особами у
відповідності з діючими в Товаристві на момент проведення такого узгодження регламентами щорічних
кошторисів, узгодження з Наглядовою Радою порядку та умов визначення виплати винагороди, а також
параметрів ключових показників ефективності працівникам Товариства рівня заступників Генерального
директора та директорів за напрямками.
6)затвердження штатного розкладу та схем взаємодії підрозділів Товариства, затвердження посадових
інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
7)призначення чи звільнення керівників філіалів, представництв та дочірніх підприємств Товариства за
узгодженням з Наглядовою Радою (крім випадків звільнення за власним бажанням);
8)укладання та виконання колективного договору;
9)призначення та відклик осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Генерального
директора, за узгодженням з Наглядовою Радою;
10)надання звітності Наглядовій Раді та Загальним Зборам у встановлені строки чи за їх вимогою;
11)юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
12)розпорядження майном Товариства в межах сум для правочинів, які встановлені цим Статутом;
13)розробка проекту Положення про порядок створення та використання фондів, які утворюються за
рахунок прибутку Товариства й надання його на затвердження Загальних Зборів;
14)рішення всіх інших питань, які виникають під час поточної господарської діяльності Товариства й
відносяться до компетенції Генерального директора.
15)призначення, за узгодженням з Наглядовою Радою, ключових керівників Товариства, які несуть
відповідальність за такі сфери діяльності: фінанси, виробництво й господарська діяльність (закупівля й
продаж).
Генеральний директор вирішує (включаючи право одноособового підпису будь-яких документів) поточні
питання управління Товариством, включаючи, але не обмежуючись:

- діє без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство у відношеннях Товариства з усіма
установами, підприємствами, організаціями, юридичними та фізичними особами;
- здійснює поточне (оперативне) управління Товариством, організовує його діяльності, забезпечує
виконання задач Товариства, передбачених Статутом;
- з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, вчиняє правочини й підписує будь-які угоди (договори,
контракти) та інші документи від імені Товариства, а також платіжні документи, внутрішні акти та
документи Товариства в межах своїх повноважень, передбачених цим Статутом або рішеннями Загальних
Зборів і Наглядової Ради;
- відає довіреності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- заявляє права та отримує грошові суми, документи й майно будь-якого типу та підписує розписки про їх
отримання;
- забезпечує виконання рішень загальних Зборів та Наглядової Ради;
- відкриває банківські рахунки Товариства та має право розпорядчого підпису за такими рахунками,
заносить кошти на депозити (включаючи депозити в іноземній валюті) на ім'я Товариства;
- представляє Товариство в суді, господарському, адміністративному, третейському суді або арбітражі, в
якому воно може виступати позивачем, відповідачем або третьою особою, веде переговори відносно
укладання мирової угоди й приймає інші необхідні у зв'язку з цим засоби, а також виконує рішення
відповідного суду або арбітражу;
- приймає на роботу та звільнює працівників Товариства, наймає агентів, консультантів та інших
представників, визначає розмір їх винагороди та умови найму, заохочує працівників та накладає
дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- видає розпорядження та накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- призначає Головного бухгалтера Товариства за пропозицією Наглядової Ради;
- виконує інші функції, які передбачені Статутом, внутрішніх положень Товариства, рішень Загальних
Зборів та Наглядової Ради;
- передає одне чи більше своїх повноважень працівникам Товариства або іншим особам, з урахуванням
обмежень, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України;
- організовує підготовку та підписує будь-які документи, необхідні для реалізації вказаних вище
повноважень;
- затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком документів, затвердження яких відноситься до
компетенції Загальних Зборів або Наглядової Ради.
Припинення повноважень Генерального директора відбуваються шляхом прийняття відповідного рішення
Загальними Зборами. Змінення компетенції Генерального директора відбуваються шляхом внесення змін до
Статуту.
Генеральний директор є штатним працівником Товариства і одержує заробітну плату за виконання умов
трудового договору (контракту) за рахунок фонду оплати праці Товариства. Посадовий оклад, згідно з
Контрактом, складає 178 600 грн. на місяць.
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.
Посади, що обіймав за останні 5 років: генеральний директор ПАТ "Енергомашспецсталь". Не обіймає
посади на інших підприємствах.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта

Головний бухгалтер
Рудь Тамара Iванiвна
1960
Вища, Донецький державний технiчний унiверситет, iнженерекономiст
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5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав
ВАТ "Енергомашспецсталь", головний бухгалтер
7) дата набуття повноважень та термін,
26.05.2004 безстроково
на який обрано (призначено)
8) Опис Головний бухгалтер зобов'язаний:
забезпечити ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", з урахуванням
особливостей діяльності ПАТ "Енергомашспецсталь" і технології обробки облікових даних, заснованої на
застосуванні сучасних інформаційних технологій;
організувати контроль за віддзеркаленням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських
операцій;
забезпечити повний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що
надходять, а також своєчасне віддзеркалення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом;
забезпечити ведення податкового обліку відповідно до вимог Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" і закону України "Про податок на додану вартість";
контролювати правильність оформлення податкових накладних і книг податкового обліку;

забезпечити достовірність обліку витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації
продукції, виконання будівельно-монтажних і інших робіт, складання економічно обґрунтованих звітних
калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;
забезпечити точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства відповідно до
встановлених правил;
забезпечити правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внесків
на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у
встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів економічного
стимулювання і інших фондів і резервів;
забезпечити участь юридичних служб в роботі по оформленню матеріалів по недостачах і розкраданнях
грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і контроль за передачею в належних випадках цих
матеріалів до судових і слідчих органів;
забезпечення перевірки організації бухгалтерського обліку і звітності у виробничих (структурних)
одиницях підприємства, своєчасний інструктаж працівників з питань бухгалтерського обліку, контролю,
звітності і економічного аналізу;
забезпечення складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і
бухгалтерських записів, представлення її у встановлені терміни відповідним органам;
забезпечення здійснення (сумісно з ПЕВ) економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності
підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрішньогосподарчих
резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат;
забезпечення своєчасного проведення сумісно з іншими підрозділами і службами перевірок і
документальних ревізій і підготовка пропозицій по поліпшенню роботи підрозділів, що ревізуються;
забезпечення збереження бухгалтерських документів, оформлення і передача їх в установленому порядку в
архів;
контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання і відпустки товарно-матеріальних
цінностей;
контроль за правильністю витрачання фонду заробітної платні, суворе дотримання штатної, фінансової і
касової дисципліни;
контроль за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарноматеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;
контроль за стягненням у встановлені терміни дебіторської і погашенням кредиторської заборгованості,
дотриманням платіжної дисципліни;
контроль за законністю списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших
втрат;
здійснення обліку фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контроль за законністю, своєчасністю
і правильністю оформлення цих операцій (за наявності у складі підприємства самостійної фінансової
служби);
участь в підготовці заходів, застережливих утворенню недостач і незаконного витрачання грошових
коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства. У разі
виявлення незаконних дій посадовців (приписки, використовування засобів не за призначенням, інші
порушення і зловживання) головний бухгалтер повинен доповісти про це керівнику підприємства для
вживання заходів.
Головний бухгалтер має право:
Діяти від імені структурного підрозділу і представляти його інтереси у взаємостосунках з іншими
структурними підрозділами в межах своєї компетенції.
Представляти інтереси підприємства в податкових органах і органах статистики.
Вносити на розгляд керівника підприємства уявлення про призначення, переміщення і звільнення
співробітників головної бухгалтерії; пропозиції про їх заохочення або про накладення на них стягнень.
Видавати по головній бухгалтерії розпорядження. Затверджувати за узгодженням з профспілковою
організацією графік чергових відпусток працівників бухгалтерії. Вимагати від керівників всіх структурних
підрозділів, а також інших працівників підприємства неухильно дотримувати порядок оформлення і
надання первинних документів і встановлених форм звітності.
Вимагати від керівників всіх структурних підрозділів, зокрема від керівника підприємства вживати заходи
по посиленню збереження майна і активів підприємства, включаючи поліпшення змісту складського
господарства, належну організацію прийому, зберігання і відпустки товарно-матеріальних цінностей.
Вимагати від керівника підприємства притягати до дисциплінарної і матеріальної відповідальності осіб, що
порушують встановлений порядок обліку, зберігання і руху товарно-матеріальних цінностей, що
допускають недбале відношення до інших обов'язків, що може спричинити невиробничі втрати, недостачі
або сприяти розкраданню активів підприємства.
Погоджувати призначення, звільнення і переміщення матеріально-відповідальних осіб (касирів, завідуючих
складами і ін.).
Розглядати і візувати договори і угоди, що укладаються підприємством на отримання або відпустку
товарно-матеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг, а також накази і розпорядження про
встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної платні, про преміювання.
Перевіряти в структурних підрозділах і службах підприємства дотримання встановленого порядку
приймання, оприбутковування товарно-матеріальних цінностей.
Готувати пропозиції про зниження розмірів премій або позбавлення премій керівників цехів, ділянок,
бригад, відділів і інших підрозділів і служб, що не забезпечують виконання встановлених правил
оформлення первинної документації, ведення первинного обліку і інших вимог по організації обліку і
контролю.

Сумісно з керівником підприємства візувати документи, що служать підставою для приймання і видачі
грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитних і розрахункових зобов'язань.
Вказані вище документи без підпису головного бухгалтера або осіб, ним на те уповноважених, вважаються
недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріально-відповідальними особами і працівниками
бухгалтерії даного підприємства, а також установами банків.
Не приймати до виконання і оформлення документи по операціях, які суперечать законодавству і
встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних і
інших цінностей. У разі отримання від керівника підприємства розпорядження зробити таку дію головний
бухгалтер, не виконуючи його, у письмовій формі зобов'язаний звернути увагу керівника на незаконність
даного їм розпорядження. При отриманні від керівника повторного письмового розпорядження головний
бухгалтер зобов'язаний виконати його.
Головний бухгалтер одержує заробітну плату за рахунок фонду оплати праці Товариства, посадовий
оклад, згідно зі штатним розкладом складає 30 320 грн. на місяць.
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.
Посади, що обіймала за останні 5 років: головний бухгалтер ПАТ "Енергомашспецсталь". На інших
підприємствах посад не має.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта

Голова Наглядової Ради
Нікіпелов Андрій Володимирович
1968
Вища, Московський державний університет ім. М.В.
Ломоносова, економіст;
Бізнес Школа "Сколково", міжнародна
конкурентоспроможність та ефективність; навчальна
стратегічна сесія "Ефективність".

5) Стаж роботи (років)
25
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав
ВАТ "Атоменергомаш", Генеральний директор
7) дата набуття повноважень та термін,
23.04.2019 1 рік
на який обрано (призначено)
8) Опис Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС"(Протокол №1 від 23.04.2019р.) були
достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Нікіпелова А.В., та
на цих же Зборах Нікіпелова А.В. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік:
Нiкiпелов А.В. - Генеральний директор АТ "Атоменергомаш" - представник акцiонера EMSS Holdings
Limited, Кiпр.
Рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №104 від 15.05.2019р.) Нікіпелова А.В. обрано Головою
Наглядової Ради Товариства.
Нікіпелов А.В., як Голова Наглядової Ради, обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.
Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.
Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них,
відкриває Загальні Збори, організовує обрання Секретаря Загальних Зборів, здійснює інші повноваження,
передбачені Положенням про Наглядову Раду.
У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює
один з членів Наглядової Ради за рішенням Наглядової Ради.
За ініціативи Голови Наглядової Ради скликаються Засідання Наглядової Ради.
Нікіпелов А.В., як і інші члени Наглядової Ради Товариства, обирається Загальними Зборами акціонерів
Товариства з числа акціонерів Товариства та/або представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають
повну дієздатність. у Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:
1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну
таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами
Товариства;
2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової
Ради;
3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного
засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і (або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;
6)брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.
Член Наглядової Ради має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для прийняття
рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу Товариства, так і

через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену Наглядової Ради не
пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.
Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і (або) компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів
акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами
Наглядової Ради Товариства.
Член Наглядової Ради зобов'язаний:
1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства
сумлінно і розумно;
3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних
Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами
Товариства;
4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу
конфіденційну інформацію;
6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих
інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:
- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також
контактів необхідних для зв'язку з ним;
- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю
афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток,
паїв);
- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний
зацікавленим.
Голова Наглядової Ради, як і усі члени Наглядової Ради, несе відповідальність перед Товариством за
збитки, завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір
відповідальності не встановлені чинним законодавством України. При цьому не несуть відповідальності ті
члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або
не брали участі в голосуванні.
Винагороди за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не одержує.
Нікіпелов А.В. обіймає посаду: Генеральний директор АТ "Атоменергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська
наб., буд.28, стр.3); Керівник Дивізіону, член правління Держкорпорації "Росатом".
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.
Посади, що обіймав за останні 5 років: генеральний директор, керівник дивізіону, член правління.
Акціями емітента не володіє.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта
5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

Секретар Наглядової ради.
Чеботаєва Тетяна Вiкторiвна
1973
Вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя,
iнженер-технолог, економiст.
29
ПАТ "Енергомашспецсталь", економiст вiддiлу
корпоративного управлiння
23.04.2019 1 рік

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.) були
достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Чеботаєвої Т.В, та
на цих же Зборах Чеботаєву Т.В. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік
Рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №104 від 15.05.2019р.) Чеботаєву Т.В. обрано
секретарем Наглядової Ради Товариства.
Чеботаєва Т.В., як секретар Наглядової Ради, обирається на першому засiданнi Наглядової Ради. Секретар
веде дiловодство, книгу протоколiв засiдань ради, пiдписує разом з головою Наглядової Ради протоколи
засiдань ради, сповiщає членiв Ради про засiдання.
Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенцiї Наглядової Ради має право:
1) запитувати та одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що становить комерцiйну
таємницю Товариства, знайомитися з усiма установчими, нормативними, облiковими, звiтними,
договiрними та iншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрiшнiми документами
Товариства;
2) вносити на iм'я Голови Наглядової Ради письмовi пропозицiї щодо формування плану роботи НР;
3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової Ради;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової Ради Товариства;

5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного
засiдань Наглядової Ради, вносити пропозицiї i(або) зауваження щодо запропонованих проектiв рiшень;
6) брати участь у прийняттi рiшень опитувальним шляхом (у формi заочного голосування);
7) здiйснювати iншi права, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Чеботаєва Т.В., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та iнформацiю,
необхiдну для прийняття рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого
органу Товариства, так i через Наглядову Раду. Документи та iнформацiя Товариства повиннi бути наданi
члену Наглядової Ради не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного запиту.
Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода i(або) компенсуватися витрати, пов'язанi з
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцiй, в порядку, встановленому рiшенням Загальних Зборiв
акцiонерiв Товариства, цим Положенням та умовами договорiв (контрактiв), що укладаються з членами
Наглядової Ради Товариства.
Член Наглядової Ради зобов'язаний:
1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради;
2) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Товариства
сумлiнно i розумно;
3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних
Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми документами
Товариства;
4) виконувати рiшення та доручення Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрiшнiх документiв Товариства;
5) не розголошувати iнформацiю, що мiстить комерцiйну i службову таємницю Товариства, iншу
конфiденцiйну iнформацiю;
6) не використовувати своє становище i отриману iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в особистих
iнтересах, а також не допускати їх використання в особистих iнтересах iншими особами;
7) своєчасно iнформувати Наглядову Раду:
- про змiну постiйного (основного) мiсця роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi тощо), а також
контактiв необхiдних для зв'язку з ним;
- про змiну даних про юридичних осiб, в яких член Наглядової Ради володiє самостiйно або спiльно зi своєю
афiлiйованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше вiдсотками голосуючих акцiй (часток,
паїв);
- про юридичних осiб, в органах управлiння яких член Наглядової Ради займає посади;
- про вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких вiн може бути визнаний
зацiкавленим.
Члени Наглядової Ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх
винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним
законодавством України. При цьому не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової Ради, якi голосували
проти рiшення, яке спричинило заподiяння Товариству збиткiв, або не брали участi в голосуваннi.
Винагороди за виконання обов'язкiв члена та секретаря Наглядової Ради не одержує.
Чеботаєва Т.В. обiймає посаду начальника бюро цінних паперів юридичного відділу ПАТ "ЕМСС"
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Посади, що обiймала за останнi 5 рокiв: провiдний економіст вiддiлу корпоративного управлiння.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,000005%.
Не обіймає посади на інших підприємствах.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта
5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

Член Наглядової ради
Близнюк Сергій Анатолійович
1971
Вища, Краматорський індустріальний інститут, інженерметалург
31
ВАТ "Енергомашспецсталь", заступник генерального
директора з перспективного розвитку
23.04.2019 1 рік

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рішенням річниих Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.) були
достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Близнюка С.А., та
на цих же Зборах Близнюка С.А. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік
Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:
1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну
таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами
Товариства;

2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи НР;
3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного
засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;
6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.
Близнюк С.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну
для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу
Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену
Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.
Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів
акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами
Наглядової Ради Товариства.
Член Наглядової Ради зобов'язаний:
1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства
сумлінно і розумно;
3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних
Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами
Товариства;
4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу
конфіденційну інформацію;
6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих
інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:
- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також
контактів необхідних для зв'язку з ним;
- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю
афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток,
паїв);
- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний
зацікавленим.
Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх
винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували
проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради не одержує.
Близнюк С.А. обіймає посаду: Заступник генерального директора з перспективного розвитку ПАТ "ЕМСС".
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.
Посади, що обіймав за останні 5 років: заступник генерального директора з перспективного розвитку. Не
обіймає посади на інших підприємствах.
Близнюк С.А. володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,02451%.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта

Член Наглядової ради
Разiн Володимир Петрович

5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав
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1955
Вища, Московске вище технiчне училище iм. Баумана,
iнженер-механiк

АТ "Атоменергомаш", Заступник генерального директора директор з операційної діяльності.
23.04.2019 1 рік

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.) були
достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Разіна В.П., та на
цих же Зборах Разіна В.П. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік
Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:

1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну
таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами
Товариства;
2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової
Ради;
3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного
засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;
6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.
Разін В.П., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну для
прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу
Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену
Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.
Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів
акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами
Наглядової Ради Товариства.
Член Наглядової Ради зобов'язаний:
1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства
сумлінно і розумно;
3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних
Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами
Товариства;
4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу
конфіденційну інформацію;
6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих
інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:
- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також
контактів необхідних для зв'язку з ним;
- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю
афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток,
паїв);
- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний
зацікавленим.
Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх
винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним
законодавством України.
При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке
спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради не одержує.
Разін В.П. обіймає посаду: Перший заступник генерального директора з операційної діяльності
АТ"Атомэнергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які обіймав за останні 5 років: заступник генерального директора-директор з операційної
діяльності, перший заступник генерального директора з операційної діяльності.
Акціями емітента не володіє.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта
5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

Член Наглядової Ради
Кулешов Сергiй Анатолiйович
1971
Вища: Росiйська економiчна академiя iм. Г.В.Плеханова,
економiчне та соцiальне планування, економiст;
Московський державний унiверситет, юриспруденцiя, юрист.
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ВАТ "Атоменергомаш", Заступник генерального директора директор з корпоративного управління
23.04.2019 1 рік

8) Опис Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.) були
достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Кулешова С.А., та
на цих же Зборах Кулешова С.А. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік
Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:
1)запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну
таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами
Товариства;
2)вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової
Ради;
3)у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
4)вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
5)брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного
засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;
6)брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
7)здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.
Кулешов С.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну
для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу
Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену
Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.
Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів
акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами
Наглядової Ради Товариства.
Член Наглядової Ради зобов'язаний:
1)брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
2)діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства
сумлінно і розумно;
3)керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних
Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами
Товариства;
4)виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу
конфіденційну інформацію;
6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих
інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
7)своєчасно інформувати Наглядову Раду:
- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також
контактів необхідних для зв'язку з ним;
- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю
афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток,
паїв);
- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний
зацікавленим.
Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх
винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували
проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової Ради не одержує.
Кулешов С.А. обіймає посаду: Заступник генерального директора - директор з корпоративного управління
АТ "Атоменергомаш" (Росія, м. Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3); Генеральний директор АТ
"РЕМКО".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які обіймав за останні 5 років: генеральний директор, заступник генерального директора директор з корпоративного управління.
Акціями емітента не володіє.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта

Член Наглядової Ради
Філатов Сергій Миколайович
1967
Вища: Серпуховське вище військове командно-інженерне
училище ракетних військ Ленінського комсомолу, інженерелектромеханік; Військова орденів Леніна, Жовтневої

5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

революції і Суворова академія ім.Ф.Е.Дзержінского, офіцер з
вищою військовою освітою
35
ВАТ "Желдорреммаш", заступник директора з економіки та
фінансів
23.04.2019 1 рік

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.) були
достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Філатова С.М. та на
цих же Зборах Філатова С.М. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік
Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:
1)запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну
таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами
Товариства;
2)вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової
Ради;
3)у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
4)вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
5)брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного
засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції щодо запропонованих проектів рішень;
6)брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
7)здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.
Пакерманов Є.М., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію,
необхідну для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого
органу Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані
члену Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.
Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів
акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами
Наглядової Ради Товариства.
Член Наглядової Ради зобов'язаний:
1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства
сумлінно і розумно;
3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних
Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами
Товариства;
4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу
конфіденційну інформацію;
6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих
інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:
- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також
контактів необхідних для зв'язку з ним;
- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю
афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток,
паїв);
- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний
зацікавленим.
Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх
винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували
проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової Ради не одержує.
Філатов С.М. обіймає посаду: Заступник генерального директора - директор з економіки та фінансів АТ
"Атоменергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які обіймав за останні 5 років: заступник генерального директора - директор з економіки та
фінансів.
Акціями емітента не володіє.

1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта

Член Наглядової Ради
Ранцев Олександр Юрійович
1972
Вища, Череповецьке вище військово-інженерне училище
радіоелектроніки, 1994 г., Інженер радіоелектротехнік;
Бізнес-школа університету Нортумбрия (м.Ньюкасл,
Великобританія), 2007 г., Магістр ділового адміністрування

5) Стаж роботи (років)
30
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав
ВАТ "Силові машини". Заступник генерального директора
7) дата набуття повноважень та термін,
23.04.2019 1 рік
на який обрано (призначено)
8) Опис Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.) були
достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Ранцева О. Ю. та на
цих же Зборах Ранцева О. Ю. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік
Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:
1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну
таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами
Товариства;
2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової
Ради;
3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного
засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;
6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.
Ранцев О.Ю., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну
для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу
Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену
Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.
Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів
акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами
Наглядової Ради Товариства.
Член Наглядової Ради зобов'язаний:
1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства
сумлінно і розумно;
3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних
Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами
Товариства;
4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу
конфіденційну інформацію;
6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих
інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:
- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також
контактів необхідних для зв'язку з ним;
- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю
афілійованою особою 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);
- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний
зацікавленим.
Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх
винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували
проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової Ради не одержує.

Ранцев О.Ю. обіймає посаду: Перший заступник генерального директора з атомної енергетики і новим
бізнесам, АТ "Атоменергомаш" (Росія, м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - не має.
Посади, які обіймав за останні 5 років: заступник генерального директора, заступник генерального
директора - директор зі збуту, перший заступник генерального директора з атомної енергетики і новим
бізнесам.
Акціями емітента - не володіє.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта

Член Наглядової Ради
Мкртчан Едуард Олегович
1968
Вища, Донецький державний унiверситет, економiка та
соцiологiя труда, економiст
4

5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав
ТОВ "Регіон", Заступник директора
7) дата набуття повноважень та термін,
23.04.2019 1 рік
на який обрано (призначено)
8) Опис Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.)
Мкртчан Е.О. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік замість члена Наглядової
Ради Товариства Удовенко С.П., повноваження якого були достроково припинені на цих же Зборах.
Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:
1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну
таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами
Товариства;
2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової
Ради;
3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного
засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;
6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.
Удовенко С.П., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну
для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу
Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену
Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.
Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів
акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами
Наглядової Ради Товариства.
Член Наглядової Ради зобов'язаний:
1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства
сумлінно і розумно;
3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних
Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами
Товариства;
4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу
конфіденційну інформацію;
6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих
інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:
- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також
контактів необхідних для зв'язку з ним;
- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю
афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток,
паїв);
- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний
зацікавленим.

Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх
винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували
проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової Ради - не одержує.
Мкртчан Е.О. обіймає посади: Директор з економіки ТОВ "Керамет" (Венгрія, 2400, Дунайварош, Васму тэр
1-3); Радник директора з основної діяльності ТОВ "Краматорський Феросплавний Завод" (Україна,
Донецька обл., 84303, м. Краматорськ, вул. Д. Мазура, 18)
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини - не має.
Посади, які обіймав за останні 5 років: директор з економіки, радник директора з основної діяльності.
Акціями емітента - не володіє.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта

Член Наглядової Ради
Яценюк Юрiй Анатолiйович
1985
Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Шевченко,
юридичний факультет, магiстр права
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5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав
Консорцiуму "Iндустрiальна група", юрист
7) дата набуття повноважень та термін,
23.04.2019 1 рік
на який обрано (призначено)
8) Опис Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.) були
достроково припинені повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Яценюка Ю.А., та
на цих же Зборах Яценюка Ю.А. було обрано членом Наглядової Ради Товариства строком на 1 рік
Членом Наглядової Ради Товариства не може бути особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках компетенції Наглядової Ради має право:
1) запитувати та одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі що становить комерційну
таємницю Товариства, знайомитися з усіма установчими, нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами Товариства в порядку, встановленому внутрішніми документами
Товариства;
2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради письмові пропозиції щодо формування плану роботи Наглядової
Ради;
3) у встановленому порядку вносити питання до порядку денного засідань Наглядової Ради;
4) вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;
5) брати участь у прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом голосування з питань порядку денного
засідань Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження щодо запропонованих проектів рішень;
6) брати участь у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у формі заочного голосування);
7) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими внутрішніми документами Товариства.
Яценюк Ю.А., як член Наглядової Ради, має право письмово вимагати документи та інформацію, необхідну
для прийняття рішення з питань компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо у Виконавчого органу
Товариства, так і через Наглядову Раду. Документи та інформація Товариства повинні бути надані члену
Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту.
Членам Наглядової Ради може виплачуватися винагорода і(або) компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх функцій, в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів
акціонерів Товариства, цим Положенням та умовами договорів (контрактів), що укладаються з членами
Наглядової Ради Товариства.
Член Наглядової Ради зобов'язаний:
1) брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства
сумлінно і розумно;
3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних
Зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами
Товариства;
4) виконувати рішення та доручення Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх документів Товариства;
5) не розголошувати інформацію, що містить комерційну і службову таємницю Товариства, іншу
конфіденційну інформацію;
6) не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в особистих
інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими особами;
7) своєчасно інформувати Наглядову Раду:
- про зміну постійного (основного) місця роботи (служби, підприємницької діяльності тощо), а також
контактів необхідних для зв'язку з ним;

- про зміну даних про юридичних осіб, в яких член Наглядової Ради володіє самостійно або спільно зі своєю
афілійованою особою (особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій (часток,
паїв);
- про юридичних осіб, в органах управління яких член Наглядової Ради займає посади;
- про відомих члену Наглядової Ради вчинених або передбачуваних угодах, в яких він може бути визнаний
зацікавленим.
Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх
винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували
проти рішення, яке спричинило заподіяння Товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.
Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради - не одержує.
Яценюк Ю.А. обіймає посади: начальник юридичного департаменту ТОВ "ЕйджДжи Бізнес Девелопмент"
(Україна, 01004 Київ, вул.Басейна, 5-Б), Директор ТОВ "МІН-ІНДУСТРІАЛЬНІ ПРОЕКТИ" (Україна)
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини - не має.
Посади, які обіймав за останні 5 років: начальник юридичного департаменту, директор.
Акціями емітента не володіє
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта

5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

Член Ревiзiйної Комiсiї
Сотников Олександр Михайлович
1957
Вища: Всесоюзний заочний фінансово-економічний інститут,
1984р., економіст; Челябінський державний університет,
1999р. , юрист; Московський державний інститут
міжнародних відносин (університет), 2003р., юрист
45
АТ "Русатом Енерго Інтернешнл", директор з внутрішнього
контролю та аудиту
29.11.2017 3 роки

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 від
29.11.2017р.) Сотникова О.М. було обрано членом Ревізійної Комісії Товариства строком на 3 роки замість
члена Ревізійної Комісії Товариства Левенштейна О.Л., повноваження якого були достроково припинені на
цих же Зборах. Сотников О.М., як член Ревізійної Комісії, має право бути присутніми на Загальних Зборах
акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Товариства у випадках,
передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а
також в інших випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію.
Ревізійна Комісія має право вимагати надання будь-яких документів про господарську діяльність
Товариства від працівника або керівника Товариства, в тому числі від Генерального директора.
Ревізійна Комісія має право рекомендувати Наглядовій Раді Товариства кандидата для виконання функцій
незалежного аудитора.
Члени Ревізійної Комісії Товариства зобов'язані:
1)особисто брати участь у засіданнях Ревізійної Комісії, у проведенні перевірок фінансової та господарської
діяльності Товариства;
2)забезпечувати збереження відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю і не допускати
несанкціонованого розголошення інформації, що стала їм відомою у процесі проведення ревізійних
перевірок;
3)у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборів
акціонерів Товариства в разі виникнення реальної загрози інтересам Товариства;
4)доповідати Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати планових та позапланових перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства, про виявлені факти порушення посадовими особами
органу управління Товариства законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
5) об'єктивно відображати в матеріалах перевірок виявлені факти порушень і зловживань із зазначенням їх
причин.
Винагороди за виконання обов'язків члена Ревізійної Комісії - не одержує.
Сотников О.М. обіймає посаду Директора з внутрішнього аудиту АТ "Атоменергомаш" (Росія, м.Москва,
Озерковська наб., буд.28, стр.3).
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини - не має.
Посади, що обіймав за останні 5 років: начальник служби внутрішнього контролю та аудиту, директор з
внутрішнього контролю та аудиту; директор з внутрішнього аудиту.
Акціями емітента не володіє.

1) Посада

Член Ревiзiйної Комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта
5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

Cазонова Iрина Юріївна
1974
Вища, Російська економічна академія ім. Г.В. Плеханова,
1995р., спеціальність - економічний і соціальний планування,
кваліфікація - економіст
24
АТ "Русатом Енерго Інтернешнл", радник служби
внутрішнього контролю та аудиту.
29.11.2017 3 роки

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис опис
Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 від
29.11.2017р.) Сазонову І.Ю. було обрано членом Ревізійної Комісії Товариства строком на 3 роки замість
члена Ревізійної Комісії Товариства Кислої Н.І., повноваження якої були достроково припинені на цих же
Зборах.
Сазонова І.Ю., як член Ревізійної Комісії, має право бути присутніми на Загальних Зборах акціонерів
Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Товариства у випадках,
передбачених чинним законодавством України,
на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а також в інших випадках, передбачених Положенням
про Ревізійну Комісію.
Ревізійна Комісія має право вимагати надання будь-яких документів про господарську діяльність
Товариства від працівника або керівника Товариства, в тому числі від Генерального директора.
Ревізійна Комісія має право рекомендувати Наглядовій Раді Товариства кандидата для виконання функцій
незалежного аудитора.
Члени Ревізійної Комісії Товариства зобов'язані:
1) особисто брати участь у засіданнях Ревізійної Комісії, у проведенні перевірок фінансової та господарської
діяльності Товариства;
2) забезпечувати збереження відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю і не допускати
несанкціонованого розголошення інформації, що стала їм відомою у процесі проведення ревізійних
перевірок;
3) у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборів
акціонерів Товариства в разі виникнення реальної загрози інтересам Товариства;
4) доповідати Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати планових та позапланових
перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, про виявлені факти порушення посадовими
особами органу управління Товариства законодавства України, Статуту та внутрішніх документів
Товариства;
5) об'єктивно відображати в матеріалах перевірок виявлені факти порушень і зловживань із зазначенням їх
причин.
Винагороди за виконання обов'язків члена Ревізійної Комісії - не одержує.
Сазонова І.Ю. обіймає посаду: Начальник управління по аудиту АТ "Атоменергомаш" (Росія, м.Москва,
Озерковська наб., буд.28, стр.3).
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини - не має.
Посади, що обіймала за останні 5 років: головний спеціаліст, радник служби внутрішнього контролю та
аудиту, керівник проектів.
Акціями емітента - не володіє.

1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
3) Рік народження
4) Освіта

Член Ревiзiйної Комiсiї
Романенко Валентин Володимирович
1981
Вища, Київський Національний економічний університет,
Міжнародна економіка, магістр.
16

5) Стаж роботи (років)
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав
ТОВ "Регіон", головний спеціаліст з корпоративних фінансів
7) дата набуття повноважень та термін,
29.11.2017 3 роки
на який обрано (призначено)
8) Опис Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЕМСС" (Протокол №2 від
29.11.2017р.)
були достроково припинені повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства, у тому числі Романенко
В.В., та на цих же Зборах Романенко В.В. було обрано членом Ревізійної Комісії Товариства строком на 3
роки.
Романенко В.В., як член Ревізійної Комісії, має право бути присутніми на Загальних Зборах акціонерів
Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Товариства у випадках,
передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а
також в інших випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію.
Ревізійна Комісія має право вимагати надання будь-яких документів про господарську діяльність
Товариства від працівника або керівника Товариства, в тому числі від Генерального директора. Ревізійна
Комісія має право рекомендувати Наглядовій Раді Товариства кандидата для виконання функцій
незалежного аудитора.
Члени Ревізійної Комісії Товариства зобов'язані:
1) особисто брати участь у засіданнях Ревізійної Комісії, у проведенні перевірок фінансової та господарської
діяльності Товариства;
2) забезпечувати збереження відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю і не допускати
несанкціонованого розголошення інформації, що стала їм відомою у процесі проведення ревізійних
перевірок;
3) у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборів
акціонерів Товариства в разі виникнення реальної загрози інтересам Товариства;
4) доповідати Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати планових та позапланових
перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, про виявлені факти порушення посадовими
особами органу управління Товариства законодавства України, Статуту та внутрішніх документів
Товариства;
5) об'єктивно відображати в матеріалах перевірок виявлені факти порушень і зловживань із зазначенням їх
причин.
Винагороди за виконання обов'язків члена Ревізійної Комісії - не одержує.
Романенко В.В. обіймає посаду головного спеціаліста з корпоративних фінансів ТОВ "АВРОРА ЛЕКС"
(Україна, м. Київ, вул. Лютеранська, б.28/19 офіс 3).
Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини - не має.
Посади, що обіймав за останні 5 років: головний спеціаліст з корпоративних фінансів .
Акціями емітента - не володіє.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Гнiздицький Вiталiй Миколайович

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Рудь Тамара Iванiвна

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Нiкiпелов Андрiй Володимирович

0

0

0

0

Секретар наглядової ради

Чеботаєва Тетяна Вiкторiвна

20

0.000005

20

0

Член наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

98060

0.024515

98060

0

Член наглядової ради

Разiн Володимир Петрович

0

0

0

0

Член наглядової ради

Кулешов Сергiй Анатолiйович

0

0

0

0

Член наглядової ради

Фiлатов Сергiй Миколайович

0

0

0

0

Член наглядової ради

Ранцев Олександр Юрійович

0

0

0

0

Член наглядової ради

Мкртчан Едуард Олегович

0

0

0

0

Член наглядової ради

Яценюк Юрiй Анатолiйович

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Сотников Олександр Михайлович

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Cазонова Iрина Юріївна

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Романенко Валентин Володимирович

0

0

0

0

прості іменні

Привілейовані
іменні

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного
майна України (засновник)

13511245

83000 Донецька область д/в Донецьк Артема, 97

0.000000000000

Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства
"Енергомашспецсталь" (засновник)

00210602

84306 Донецька область д/в м. Краматорськ д/в

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

0.000000000000
Усього

0.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
"Перспективи розвитку"
Економiка Товариства, як i України в цiлому, розвивалася в звiтному роцi пiд впливом складних i неоднозначних
свiтових процесiв.
У зв'язку з тим, що продукцiя металургiйних пiдприємств слабко затребувана на територiї України, з'явилася
об'єктивна необхiднiсть виходу на новi сегменти свiтового ринку. Тому проблема зниження витрат на виробництво
металопродукцiї та пiдвищення її якостi видається вкрай актуальною для пiдприємства.
Актуальною також залишається проблема бiльш активного наповнення заводського портфелю замовлень.
Результати маркетингової дiяльностi заводських спецiалiстiв дають можливiсть прогнозувати отримання
пiдприємством вагомих замовлень вiд традицiйних партнерiв, в тому числi зарубiжних.
Також гальмує складання прогнозiв i планiв пiдприємства полiтика цiн на енергоносiї а паливно-мастильнi
матерiали, якi залишаються на загальнодержавному рiвнi досить високими i постiйно зростаючими. Для
збiльшення конкурентноздатностi продукцiї заводу i, як наслiдок, її купiвельної спроможності необхiдне залучення
iнвестицiйних програм для оновлення верстатного парку, впровадження нових енергозберiгаючих технологiй, що
дозволить знизити собiвартiсть продукцiї i пiдвищити її якiснi характеристики. Цьому значною мiрою має сприяти
пiдтримка пiдприємств металургiйного комплексу з боку держави. На сьогоднiшнiй момент ця пiдтримка не
вiдчувається. Тому на державному рiвнi треба вирiшити питання пiдтримки металургiйних та машинобудiвної
галузей у напрямках зниження витрат на сировину, енергоносiї, митнi платежi та податки. Також вкрай необхiдне
пiльгове кредитування програм технiчного переозброєння, особливо заходiв з енергозбереження.
Отже ризиками 2019 року були:
1) продовження та розвиток кризи - як наслiдок - падiння виробництва, скорочення робочих мiсць;
2) пiдвищення цiн на енергоносiї - падiння конкурентноспроможностi продукцiї.
На пiдприємствi має мiсце недовикористання промислового потенцiалу. "Вузьким" мiсцем залишається
механообробне виробництво. Це викликано, насамперед тим, що з переважного виробництва сировини i
напiвфабрикатiв ПАТ "Енергомашспецсталь" перейшло на випуск високотехнологiчної продукцiї, що пройшла
остаточну механiчну обробку.
Як i у 2019 роцi, так i в наступному, пiдприємство планує взяти участь у всiх виставкових заходах, якi будуть
сприяти налагодженню зв'язкiв з потенцiйними замовниками продукцiї, з можливими iнвесторами для подальшого
розвитку iнновацiй та технологiй у виробництвi.
Основнi питання: вихiд на новi ринки збуту: Китай, Корея, США; нарощування постачання продукцiї вже
iснуючим споживачам у Європi; новi пропозицiї для замовникiв в Українi та Росiї для втримання їх для
подальшого спiвробiтництва пiд час кризи та пiсля неї.
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА УСПІШНУ РОБОТУ В 2020 р.
ПАТ "Енергомашспецсталь" ставить перед собою завдання подальшого поступального й стабільного розвитку.
Планується зробити й реалізувати 3 млрд. 710 млн. товарної продукції в діючих цінах.
Для досягнення цих економічних показників цього року необхідно:
виплавити рідкої сталі в обсязі 61740 тонн;
виготовити лиття
4280 тонн;
кувань зі злитків
35263 тонн.
Цього року найважливішим програмним напрямком цієї стратегії є, насамперед, подальший розвиток потужностей
і підвищення ефективності виробництва.
Заходи, щодо поліпшення фінансового становища підприємства:
1. Реалізація залишків виготовленої продукції платоспроможним покупцям.
2. Пошук і дослідження нових ринків збуту.
3. Розширення високорентабельної номенклатури продукції для поставок споживачам.
4. Виконання розроблених заходів щодо зниження собівартості продукції.
Запланований обсяг надходжень коштів на рахунок підприємства дозволить і надалі проводити політику
підприємства, спрямовану на розширення номенклатури.
Перерахований комплекс робіт буде виконаний за рахунок власних інвестицій і кредитних коштів, що дозволить
забезпечити в поточному й наступному роках реальне зростання обсягів виробництва, а також інших
найважливіших показників економічної діяльності.
Для збереження позитивної динаміки розвитку підприємства в усіх напрямках перед правлінням поставлене
завдання про необхідність ефективного використання наявних резервів у виробництві продукції, економічній і
фінансовій сферах діяльності. Із цих питань розроблені конкретні організуючі й виконавчі документи, визначені
форми й методи їхньої реалізації

2. Інформація про розвиток емітента.
Основними видами діяльності ПАТ "Енергомашспецсталь" є:
виробництво електросталі;
виробництво лиття;
виробництво кувань чорних й з механообробкою;
виробництво злитків.
Виробничі потужності підприємства уведені в експлуатацію в 60-80 роках і містять у собі:
"
сталеплавильний цех з дуговими печами ємністю 12, 50 і 100 тонн;
"
сталеливарний комплекс із відділеннями обрубки, термообробки, готування сумішей і ін.;
"
ковальсько-пресовий цех з кувальними комплексами на базі пресів зусиллям 31,5, 60 і 150 Мн,
нагрівальними й термічними печами;
"
комплекс механічних цехів з повним циклом механічної обробки виробів.
Динаміка обсягів виробництва.
Динаміка обсягів виробництва в натуральному вираженні характеризується наступними показниками:
Показники
2019р. 2018р. Темп зростання,%
Електросталь,тис. тн
59,3
62,4
95,0
Лиття,тис. тн
3,2
3,0
106,4
Кування,тис. тн 37,9
40,7
92,9
Ритмічність виробництва продукції за 2019 рік
продукція
Од.
Декади Всього
вим.
1
2
3
Товарний випуск
т.грн. 235 884,5
523 485,9
Електросталь тн
15 042 18 545 25 677 59 264
Кування
тн
15 998 10 503 11 375 37 876
Литво:
Заливка тн
883
1 019 1 831 3 733
Здача тн
476
775
1 978 3 229

1 501 596,1

2 260 966,5

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
Основний вид продукції Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
у грошові формі (тис.грн.)
у % до всієї
виробленої продукції
у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
у грошові формі (тис.грн.)
у%
до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
виробництво двигунiв та турбин 28.11.0 1 132 252,3тис.грн.
1 132 252,3
50,1
761 488,6
тис.грн 761 488,6
39,3
2
виробництво машин та устаткування для металургiї 28.91.1
324 шт. / 15 069,0 тис.грн
694
711,1 30,7
369 шт. /
15 069,0 тис.грн 750 187,4
38,7
3
вузли та деталi машин спецiального призначення 28.99
177 398,9 тис.грн
177 398,9
7,8
175 202,4 тис.грн.
175 202,4
9,0
Динаміка виробництва й реалізації продукції характеризується наступними даними:
Місяць Товарна продукція у діючих цінах, тис. грн.
Реалізована продукція, тис. грн.
2018 р. 2019 р. Темп зростання, %
Січень 145 141.1
113 435.4
78.2
Лютий 163 690.4
181 828.0
111.1
Березень
196 037.0
164 317.7
Квітень 226 940.0
166 729.4
73.5
Травень 210 542.9
172 952.3
82.1
Червень 230 821.5
220 601.2
95.6
Липень 221 639.1
217 336.8
98.1
Серпень 230 155.7
223 580.3
97.1
Вересень
232 920.3
218 917.9
Жовтень
234 812.8
189 514.8
Листопад
172 860.5
200 075.0
Грудень 150 280.9
191 677.7
127.5
12 місяців
2 415 842.2
2 260 966.5

2018 р. 2019 р. Темп зростання, %
147 342.4
139 647.7
94.8
159 807.0
76 142.3 47.6
83.8
84 665.8 109 608.8
129.5
272 010.6
76 215.9 28.0
194 957.7
150 834.4
77.4
209 606.5
216 597.6
103.3
197 494.9
321 802.8
162.9
230 696.8
250 421.6
108.6
94.0
163 795.2
111 537.4
80.7
280 801.6
302 865.5
115.7 126 028.8
97 315.4 77.2
306 105.3
86 649.2 28.3
93.6
2 373 312.6
1 939 638.6

68.1
107.9

81.7

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
Укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів у звітному пріоді емітент не
здійснював.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
У Товаристві відсутня політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, оскільки
операції хеджування не використовуються.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики
виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти,
дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з
ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту)
обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш
низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами
(дебіторами).
Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть
знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні
операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового
інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами,
характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Підприємство
піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки має кредити.
Ризик втрати ліквідності
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження
встановлених показників ліквідності. Товариство не має доступ до фінансування у достатньому обсязі.
Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує
терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також
прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде
здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється.
Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити
заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.
Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на
існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації
ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Інформація про кодекс корпоративного управління
1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс
корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів
(кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.
Загальними Зборами акціонерів ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" кодекс корпоративного управління не
затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент,
не наводиться.
1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб
або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне
застосування перелічених кодексів. Крім того, ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" на фондових біржах не торгує
своїми акції, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на
зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад
визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй
діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням https:
http://emss.ua. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
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
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство
не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління
інших підприємств, установ, організацій.

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
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство
не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління
інших підприємств, установ, організацій.

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

Річні
X

Позачергові

Дата проведення
23.04.2019
Кворум зборів
95.1218
Опис Питання порядку денного:
1. Про обрання секретаря рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за результатами його розгляду.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за результатами його розгляду.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за результатами його розгляду; висновок Ревiзiйної комiсiї
Товариства про достовiрнiсть даних, що мiстяться в Рiчному звiтi та балансi Товариства за 2018р., його
затвердження.
5. Затвердження Рiчного звiту Товариства за 2018р.
6. Порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи Товариства в 2018р.
7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства в 2019 р.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту i затвердження заходiв за результатами його розгляду.
11. Про отримання Товариством позики вiд компанiї АТ "Атоменергомаш" в сумi 7 000 000,00 доларiв
США.
12. Про надання Товариством в заставу майна в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариства
перед АТ "Атоменергомаш".
13. Про надання Товариством в заставу майнових прав в якостi забезпечення виконання зобов'язань
Товариства перед АТ "Атоменергомаш".
14. Про внесення змiн до Договору позики №233/07/2013 вiд 22.10.2013р., укладений мiж Товариством та
АТ "Атоменергомаш".
15. Про внесення змiн до Договору позики №33/2964-Д вiд 24.06.2014 р., укладений мiж Товариством та
АТ "Атоменергомаш".
I. З першого питання порядку денного вирiшили:Обрати секретарем рiчних Загальних Зборiв
акцiонерiв Товариства Чеботаєву Тетяну Вiкторiвну.
II. З другого питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про затвердження Звiту
Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2018рiк.
III. З третього питання порядку денного вирiшили: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за
2018 рiк.
IV. З четвертого питання порядку денного вирiшили: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за
результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018р.; затвердити Висновок
Ревiзiйної комiсiї Товариства про достовiрнiсть даних, що мiстяться в Рiчному звiтi та балансi Товариства
за 2018р.
V. З п'ятого питання порядку денного вирiшили: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
VI. З шостого питання порядку денного вирiшили: Покрити збитки, отриманi Товариством за
результатами роботи в 2018р. в сумi 293 620 тис. грн., нерозподiленим прибутком наступних рокiв.
VII. З сьомого питання порядку денного вирiшили: Визначити основними напрямками дiяльностi
Товариства в 2019 роцi - виробництво i реалiзацiю товарної продукцiї на суму 2 млрд. 861 млн. грн., для
чого заплановано: виплавити рiдкої сталi в обсязi 54,3 тис. тн., виготовити товарного литва - 0,5 тис.тн.,
виготовити поковок - 31,4 тис.тн.
VIII. З восьмого питання порядку денного вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради
Товариства у складi: 1. Нiкiпелов Андрiй Володимирович. 2. Разiн Володимир Петрович. 3. Кулешов
Сергiй Анатолiйович. 4. Фiлатов Сергiй Миколайович. 5. Ранцев Олександр Юрiйович.
6. Мкртчан
Едуард Олегович. 7. Яценюк Юрiй Анатолiйович. 8. Близнюк Сергiй Анатолiйович.
9. Чеботаєва
Тетяна Вiкторiвна
IX. З девятого питання порядку денного вирiшили обрати членами Наглядової ради Товариства
наступних осiб: 1. Нiкiпелов Андрiй Володимирович - Генеральний директор АТ "Атоменергомаш" представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр; 2. Разiн Володимир Петрович - Перший заступник
генерального директора з операцiйної дiяльностi АТ "Атоменергомаш" - представник акцiонера EMSS
Holdings Limited, Кiпр; 3. Кулешов Сергiй Анатолiйович - Заступник генерального директора - директор з
корпоративного управлiння АТ "Атоменергомаш"- представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр; 4.
Фiлатов Сергiй Миколайович - Заступник генерального директора - директор з економiки та фiнансiв АТ
"Атоменергомаш" - представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр; 5. Ранцев Олександр Юрiйович Перший заступник генерального директора з атомної енергетики та новим бiзнесам АТ "Атоменергомаш"
- представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр; 6. Мкртчан Едуард Олегович - Директор з
економiки ТОВ "Керамет" - представник акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр; 7. Яценюк Юрiй
Анатолiйович - Начальник юридичного департаменту ТОВ "ЕйджДжи Бiзнес Девелопмент" - представник
акцiонера EMSS Holdings Limited, Кiпр; 8. Близнюк Сергiй Анатолiйович - Заступник генерального
директора з перспективного розвитку ПАТ "ЕМСС" - акцiонер ПАТ "Енергомашспецсталь"; 9. Чеботаєва

Тетяна Вiкторiвна - Провiдний економiст вiддiлу корпоративного управлiння ПАТ "ЕМСС" - акцiонер
ПАТ "Енергомашспецсталь".
X. З десятого питання порядку денного вирiшили: За результатами розгляду Звiту незалежного
аудитора ТОВ "МАКАУДИТСЕРВIС" щодо фiнансової звiтностi ПАТ "ЕМСС" станом на 31.12.2018р.
прийняти рiшення про затвердження висновкiв i заходiв, зазначених в даному Звiтi.
XI. З одинадцятого питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про отримання
Товариством позики вiд компанiї АТ "Атоменергомаш" з метою фiнансування господарської дiяльностi
Товариства. Iстотнi умови позики: - сума позики - 7 000 000, 00 (сiм мiльйонiв) доларiв США; - процентна
ставка - не бiльш 11% рiчних; - сплата вiдсоткiв - здiйснюється в дату повернення суми Позики / частини
Позики; - термiн надання позики - до 31.12.2021 р. включно. Доручити Генеральному директору
Товариства Гнiздицькому В.М. або iншiй уповноваженiй ним особi пiдписати з компанiєю АТ
"Атоменергомаш" договiр позики з умовами, зазначеними в цьому питаннi даного Протоколу, в тому числi
доручити зазначеним особам пiдписувати додатковi угоди до договору позики про змiну умов, якi не
визначенi цим Протоколом та не призведуть до змiни рiшення по даному питанню Протоколу.
XII. З дванадцятого питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про надання в заставу
товарiв в оборотi - готової продукцiї, виробленої за договорами поставки, якi укладенi/ будуть укладенi з
АТ "Iнжинiрингова компанiя "АЕМ-технологiї", в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариства
перед АТ "Атоменергомаш", що випливають з договору позики, зазначеного в рiшеннi з питання №11
цього Протоколу (далi - Договiр Позики), щляхом укладення договору застави товарiв в оборотi (далi Договiр застави 1). Перелiк товарiв в оборотi (готової продукцiї), передаваємих в заставу, мiститься у
Додатку №1 до цього Протоколу. Розмiр зобов'язання, що забезпечується заставою вiдповiдно до
Договору застави 1, становить 7 000 000,00 (Сiм мiльйонiв) доларiв США. Зобов'язання, що забезпечується
заставою вiдповiдно до Договору застави 1, повинно бути виконане в термiни, якi визначенi в Договорi
Позики. Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гнiздицького В.М., або iншу
уповноважену ним особу, в частинi пiдписання Договору застави 1, що укладається Товариством з АТ
"Атоменергомаш", а також в частинi пiдписання пов'язаних з ним додаткових угод, якi не вносять змiн до
iстотних умов Договору застави 1, узгоджених даним рiшенням.
XIII. З тринадцятого питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про надання в заставу
майнових прав, якi виникнуть / виникли у Товариства за договорами поставки, укладеними з АТ
"Iнжинiрингова компанiя "АЕМ - технологiї", в якостi забезпечення виконання зобов'язань Товариства
перед АТ "Атоменергомаш", що випливають з договору позики, зазначеного в рiшеннi питання №11 цього
Протоколу (далi - Договiр Позики), шляхом укладення договору застави майнових прав (далi - Договiр
застави 2). Розмiр зобов'язання, що забезпечується заставою вiдповiдно до Договору застави 2, становить 7
000 000,00 (Сiм мiльйонiв) доларiв США. Зобов'язання, що забезпечується заставою вiдповiдно до
Договору застави 2, має бути виконане в термiни, якi визначенi в Договорi Позики. Покласти
повноваження на Генерального директора Товариства Гнiздицького В.М., або iншу уповноважену ним
особу, в частинi пiдписання Договору застави 2, що укладається Товариством з АТ "Атоменергомаш", а
також в частинi пiдписання пов'язаних з ним додаткових угод, якi не вносять змiн до iстотних умов
Договору застави 2, узгоджених даним рiшенням.
XIV. З чотирнадцятого питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про внесення змiн до
Договору позики №233/07/2013 вiд 22.10.2013 р., укладеного мiж Товариством та АТ "Атоменергомаш", а
саме: термiн повернення будь-якого з траншей суми лiнiї позик не може закiнчуватися пiзнiше 31.05.2029
р. Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гнiздицького В.М., або iншу
уповноважену ним особу, в частинi пiдписання додаткових угод до Договору позики №233/07/2013 вiд
22.10.2013р., пов'язаних з даним рiшенням, що укладатимуться мiж Товариством та АТ "Атоменергомаш",
в тому числi доручити зазначеним особам пiдписувати додатковi угоди до зазначеного договору позики
про змiну умов, якi не визначенi цим Протоколом i не приведуть до змiни рiшення з даного питання
Протоколу.
XV. З п'ятнадцятого питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про внесення змiн до
Договору позики №33/2964-Д вiд 24.06.2014 р., укладеного мiж Товариством та АТ "Атоменергомаш", а
саме: термiн повернення будь-якого з траншей суми лiнiї позик не може закiнчуватися пiзнiше 31.05.2029
р. Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гнiздицького В.М., або iншу
уповноважену ним особу, в частинi пiдписання додаткових угод до Договору позики №33/2964-Д вiд
24.06.2014 р., пов'язаних з даним рiшенням, що укладатимуться мiж Товариством та АТ "Атоменергомаш",
в тому числi доручити зазначеним особам пiдписувати додатковi угоди до зазначеного договору позики
про змiну умов, якi не визначенi цим Протоколом i не приведуть до змiни рiшення з даного питання
Протоколу.

Вид загальних зборів

Річні

Позачергові
X

Дата проведення
20.11.2019
Кворум зборів
95.1168
Опис Питання порядку денного:
1. Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
3. Про обрання Генерального директора Товариства.

4. Про внесення змiн до договору застави рухомого майна мiж ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED
та Товариством.
5. Про внесення змiн до договору застави рухомого майна мiж АТ "Атоменергомаш" та Товариством.
6. Про затвердження Договору про факторингове i розрахункове обслуговування (з регресом) №Ф2/19 вiд
07.06.2019р. (Далi - Договiр факторингу), з урахуванням додаткових угод №1, №2, №3 до Договору
факторингу, який укладено мiж Товариством та АТ "АЛЬФА-БАНК" (далi - Банк).
7. Про затвердження змiн до Договору позики №233/07/2013 вiд 22.10.2013р. (далi -Договiр позики 1),
укладений мiж Товариством та АТ "Атоменергомаш", в частинi змiни порядку розрахунку процентної
ставки.
8. Про затвердження змiн до Договору позики №33/2964-Д вiд 24.06.2014р. (далi -Договiр позики 2),
укладений мiж Товариством та АТ "Атоменергомаш", в частинi змiни порядку розрахунку процентної
ставки.
I. З першого питання порядку денного вирiшили: Обрати секретарем позачергових Загальних Зборiв
акцiонерiв Товариства Чеботаєву Тетяну Вiкторiвну.
II. З другого питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про припинення повноважень
Генерального директора ПАТ "Енергомашспецсталь" Гнiздицького Вiталiя Миколайовича у зв'язку з
закiнченням термiну дiї повноважень.
III. З третього питання порядку денного вирiшили: Обрати Генеральним директором ПАТ
"Енергомашспецсталь" термiном на 5 рокiв Гнiздицького Вiталiя Миколайовича. Уповноважити
Гнiздицького Вiталiя Миколайовича до проведення реєстрацiйних дiй, пов'язаних зi змiною керiвника
Товариства, дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори, а також
здiйснювати повноваження, передбаченi статтею 12 Статуту ПАТ "ЕМСС".
IV. З четвертого питання порядку денного вирiшили: Рiшення не прийнято.
V. З п'ятого питання порядку денного вирiшили: Рiшення не прийнято.
VI. З шостого питання порядку денного вирiшили: Затвердити Договiр про факторингове i розрахункове
обслуговування (з регресом) №Ф2/19 вiд 07.06.2019р. з урахуванням додаткових угод №1, №2, №3 до
Договору факторингу, який укладено мiж Товариством та АТ "АЛЬФА-БАНК" (далi - Банк), на наступних
iстотних_умовах: - максимальний лiмiт фiнансування - 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень; розмiр плати за надання кредитних коштiв в рамках факторингу - не бiльше 21,5% рiчних вiд
суми_фiнансування; - розмiр плати за управлiння кредитними коштами в рамках факторингу - 0,1% вiд
суми встановленого_лiмiту,_одноразово; - термiн протягом якого надається фiнансування - до 31.12.2020
р.; - термiн вiдстрочки платежу, на який надається фiнансування - 90 календарний днiв.
Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змiнювати
умови, викладенi у вищезгаданому договорi факторингу i додаткових угодах, за винятком умов,
викладених в цьому Протоколi, а саме пов'язаних з будь-якими змiнами обсягу вiдповiдальностi
Товариства за даним Договором, в тому числi, але не виключно, будь-якi змiни Договору факторингу,
внаслiдок яких збiльшується або зменшується сума максимального лiмiту фiнансування, що надається
Товариству, розмiр вiдсоткової ставки за користування кредитом, розмiр будь-яких плат, комiсiй,
неустойки (пенi, штрафiв), якi Товариство має платити Банку за Договором факторингу, мiняти валюту
фiнансування i / або термiн дiї Договору факторингу, при цьому, укладенi додатковi угоди (угоди про
внесення змiн) про внесення вищевказаних змiн, що не змiнюють умови передбаченi цим Протоколом, не
вимагають окремого рiшення Наглядової Ради Товариства про подальше їх затвердження.
Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити попереднє отримання згоди органiв
управлiння Товариства ПАТ "ЕМСС" на укладення додаткових угод до Договору факторингу, якi
змiнюють умови, передбаченi цим Протоколом.
Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на пiдписання вiд iменi
Товариства всiх реєстрiв з перелiком вiдступлених прав вимоги, якi є додатками до Договору факторингу,
на пiдставi яких Банк надає факторингове фiнансування в рамках узгодженого лiмiту, а також на свiй
розсуд визначати змiст зазначених реєстрiв (в тому числи сформувати вiдомостi про права вимоги, якi
поступаються за Договором факторингу, розмiр авансового платежу, розмiр плати за надання грошових
засобiв в рамках факторингу i т.д.). При цьому, пiдписанi реєстри з перелiком вiдступлених прав вимоги,
якi є додатками до Договору факторингу, на пiдставi яких Банк надає факторингове фiнансування в рамках
узгодженого лiмiту, не вимагають окремого рiшення Наглядової Ради про подальше їх затвердження.
VII. З сьомого питання порядку денного вирiшили: Затвердити Додаткову угоду №50 вiд 23.09.2019 до
Договору позики 1 (далi - Додаткова угода 1) в частинi змiни порядку розрахунку процентної ставки, а
саме: процентна ставка за Договором визначається як 75% вiд Ключовий ставки Центрального Банку
Росiйської Федерацiї (ЦБ РФ), яка вказується на офiцiйному сайтi ЦБ РФ (https://www.cbr.ru), з
округленням, в разi необхiдностi, в бiк збiльшення до другої позицiї пiсля коми. У разi порушення умов,
передбачених Додатковою угодою 1, АТ "Атоменергомаш" залишає за собою право встановити
процентну ставку за Договором в розмiрi 11,2% (одинадцять цiлих двадцять сотих) вiдсоткiв рiчних.
Уповноважити Генерального директора Товариства, або iншу уповноважену ним особу, на
пiдписання додаткових угод до зазначеного Договору позики 1 про змiну умов, якi не визначенi даним
Протоколом i не приведуть до змiни рiшення з даного питання Протоколу.
VIII. З восьмого питання порядку денного вирiшили: Затвердити Додаткову угоду №12 вiд 23.09.2019 до
Договору позики 2 (далi - Додаткова угода 2) в частинi змiни порядку розрахунку процентної ставки, а
саме: процентна ставка за Договором визначається як 75% вiд Ключовий ставки Центрального Банку
Росiйської Федерацiї (ЦБ РФ), яка вказується на офiцiйному сайтi ЦБ РФ (https://www.cbr.ru), з
округленням, в разi необхiдностi, в бiк збiльшення до другої позицiї пiсля коми. У разi порушення умов,

передбачених Додатковою угодою 2, АТ "Атоменергомаш" залишає за собою право встановити
процентну ставку за Договором в розмiрi 11,2% (одинадцять цiлих двадцять сотих) вiдсоткiв рiчних.
Уповноважити Генерального директора Товариства, або iншу уповноважену ним особу, на пiдписання
додаткових угод до зазначеного Договору позики 2 про змiну умов, якi не визначенi даним протоколом i
не приведуть до змiни рiшення з даного питання Протоколу.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році ?
Так
X

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/в

Ні
X
X

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

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Так
X

Ні
X
X

-

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/в

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Нікіпелов Андрій Володимирович

Незалежний член
наглядової ради
Так*
Ні*
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів
ПАТ "ЕМСС"(Протокол №1 від 23.04.2019р.)
були достроково припинені повноваження
членів Наглядової ради Товариства, у тому
числі Нікіпелова А.В., та на цих же Зборах
Нікіпелова А.В. було обрано членом Наглядової
Ради Товариства строком на 1 рік: Нiкiпелов
А.В. - Генеральний директор АТ
"Атоменергомаш" - представник акцiонера
EMSS Holdings Limited, Кiпр.Рішенням
Наглядової Ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №104
від 15.05.2019р.) Нікіпелова А.В. обрано
Головою Наглядової Ради Товариства.Нікіпелов
А.В., як Голова Наглядової Ради, обирається
членами Наглядової Ради з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу
Наглядової Ради.Наглядова Рада має право в
будь-який час переобрати Голову Наглядової
Ради. Голова Наглядової Ради організовує її
роботу, скликає засідання Наглядової Ради та
головує на них, відкриває Загальні Збори,
організовує обрання Секретаря Загальних
Зборів, здійснює інші повноваження,
передбачені Положенням про Наглядову Раду.
У разі неможливості виконання Головою
Наглядової Ради своїх повноважень його
повноваження здійснює один з членів
Наглядової Ради за рішенням Наглядової
Ради.За ініціативи Голови Наглядової Ради
скликаються Засідання Наглядової Ради.
Нікіпелов А.В., як і інші члени Наглядової Ради
Товариства, обирається Загальними Зборами
акціонерів Товариства з числа акціонерів
Товариства та/або представників акціонерів з
числа фізичних осіб, які мають повну
дієздатність. у Товариства, а також особа, що
входить до складу Ревізійної Комісії
Товариства.Кожен член Наглядової Ради в
рамках компетенції Наглядової Ради має
право:1) запитувати та одержувати інформацію
про діяльність Товариства, у тому числі що
становить комерційну таємницю Товариства,
знайомитися з усіма установчими,
нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами
Товариства в порядку, встановленому
внутрішніми документами Товариства;2)
вносити на ім'я Голови Наглядової Ради
письмові пропозиції щодо формування плану
роботи Наглядової Ради;3) у встановленому
порядку вносити питання до порядку денного
засідань Наглядової Ради;
4) вимагати
скликання засідання Наглядової Ради
Товариства;5) брати участь у прийнятті рішень
Наглядовою Радою шляхом голосування з
питань порядку денного засідань Наглядової
Ради, вносити пропозиції і (або) зауваження
щодо запропонованих проектів рішень;6)брати
участь у прийнятті рішень опитувальним
шляхом (у формі заочного голосування);7)
здійснювати інші права, передбачені чинним

законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими
внутрішніми документами Товариства.Член
Наглядової Ради має право письмово вимагати
документи та інформацію, необхідну для
прийняття рішення з питань компетенції
Наглядової Ради, як безпосередньо у
Виконавчого органу Товариства, так і через
Наглядову Раду. Документи та інформація
Товариства повинні бути надані члену
Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих
днів з моменту надходження відповідного
запиту.Членам Наглядової Ради може
виплачуватися винагорода і (або)
компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх
функцій, в порядку, встановленому рішенням
Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим
Положенням та умовами договорів (контрактів),
що укладаються з членами Наглядової Ради
Товариства.Член Наглядової Ради
зобов'язаний:1) брати участь у засіданнях
Наглядової Ради;
2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати
свої права та виконувати обов'язки відносно
Товариства сумлінно і розумно;
3) керуватися у своїй діяльності законодавством
України, Статутом Товариства, рішеннями
Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради
Товариства, цим Положенням та внутрішніми
документами Товариства;4) виконувати
рішення та доручення Загальних Зборів
акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього
Положення та внутрішніх документів
Товариства;5) не розголошувати інформацію,
що містить комерційну і службову таємницю
Товариства, іншу конфіденційну інформацію;6)
не використовувати своє становище і отриману
інформацію про діяльність Товариства в
особистих інтересах, а також не допускати їх
використання в особистих інтересах іншими
особами;7) своєчасно інформувати Наглядову
Раду:- про зміну постійного (основного) місця
роботи (служби, підприємницької діяльності
тощо), а також контактів необхідних для зв'язку
з ним;- про зміну даних про юридичних осіб, в
яких член Наглядової Ради володіє самостійно
або спільно зі своєю афілійованою особою
(особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше
відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);про юридичних осіб, в органах управління яких
член Наглядової Ради займає посади;- про
відомих члену Наглядової Ради вчинених або
передбачуваних угодах, в яких він може бути
визнаний зацікавленим.Голова Наглядової Ради,
як і усі члени Наглядової Ради, несе
відповідальність перед Товариством за збитки,
завдані Товариству його винними діями
(бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір
відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть
відповідальності ті члени Наглядової Ради, які
голосували проти рішення, яке спричинило
заподіяння Товариству збитків, або не брали

участі в голосуванні.Винагороди за виконання
обов'язків Голови Наглядової ради не одержує.
Нікіпелов А.В. обіймає посаду: Генеральний
директор АТ "Атоменергомаш" (Росія,
м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3);
Керівник Дивізіону, член правління
Держкорпорації "Росатом".Непогашеної
судимості за корисливі і посадові злочини не
має.Посади, що обіймав за останні 5 років:
генеральний директор, керівник дивізіону, член
правління.
Акціями емітента не володіє.
Чеботаєва Тетяна Вiкторiвна

X

Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів
ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.)
були достроково припинені повноваження
членів Наглядової ради Товариства, у тому
числі Чеботаєвої Т.В, та на цих же Зборах
Чеботаєву Т.В. було обрано членом Наглядової
Ради Товариства строком на 1 рікРішенням
Наглядової Ради ПАТ "ЕМСС" (протокол №104
від 15.05.2019р.) Чеботаєву Т.В. обрано
секретарем Наглядової Ради
Товариства.Чеботаєва Т.В., як секретар
Наглядової Ради, обирається на першому
засiданнi Наглядової Ради. Секретар веде
дiловодство, книгу протоколiв засiдань ради,
пiдписує разом з головою Наглядової Ради
протоколи засiдань ради, сповiщає членiв Ради
про засiдання.Кожен член Наглядової Ради в
рамках компетенцiї Наглядової Ради має
право:1) запитувати та одержувати iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, у тому числi що
становить комерцiйну таємницю Товариства,
знайомитися з усiма установчими,
нормативними, облiковими, звiтними,
договiрними та iншими документами
Товариства в порядку, встановленому
внутрiшнiми документами Товариства;2)
вносити на iм'я Голови Наглядової Ради
письмовi пропозицiї щодо формування плану
роботи НР;3) у встановленому порядку вносити
питання до порядку денного засiдань
Наглядової Ради;4) вимагати скликання
засiдання Наглядової Ради Товариства;
5) брати участь у прийняттi рiшень Наглядовою
Радою шляхом голосування з питань порядку
денного засiдань Наглядової Ради, вносити
пропозицiї i(або) зауваження щодо
запропонованих проектiв рiшень;6) брати
участь у прийняттi рiшень опитувальним
шляхом (у формi заочного голосування);7)
здiйснювати iншi права, передбаченi чинним
законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та iншими
внутрiшнiми документами
Товариства.Чеботаєва Т.В., як член Наглядової
Ради, має право письмово вимагати документи
та iнформацiю, необхiдну для прийняття
рiшення з питань компетенцiї Наглядової Ради,
як безпосередньо у Виконавчого органу
Товариства, так i через Наглядову Раду.
Документи та iнформацiя Товариства повиннi
бути наданi члену Наглядової Ради не пiзнiше 5
(п'яти) робочих днiв з моменту надходження

вiдповiдного запиту.Членам Наглядової Ради
може виплачуватися винагорода i(або)
компенсуватися витрати, пов'язанi з
виконанням членами Наглядової Ради своїх
функцiй, в порядку, встановленому рiшенням
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, цим
Положенням та умовами договорiв (контрактiв),
що укладаються з членами Наглядової Ради
Товариства.Член Наглядової Ради зобов'язаний:
1) брати участь у засiданнях Наглядової Ради;2)
дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої
права та виконувати обов'язки вiдносно
Товариства сумлiнно i розумно;3) керуватися у
своїй дiяльностi законодавством України,
Статутом Товариства, рiшеннями Загальних
Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради
Товариства, цим Положенням та внутрiшнiми
документами Товариства;4) виконувати
рiшення та доручення Загальних Зборiв
акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього
Положення та внутрiшнiх документiв
Товариства;5) не розголошувати iнформацiю,
що мiстить комерцiйну i службову таємницю
Товариства, iншу конфiденцiйну iнформацiю;6)
не використовувати своє становище i отриману
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в
особистих iнтересах, а також не допускати їх
використання в особистих iнтересах iншими
особами;7) своєчасно iнформувати Наглядову
Раду:- про змiну постiйного (основного) мiсця
роботи (служби, пiдприємницької дiяльностi
тощо), а також контактiв необхiдних для зв'язку
з ним;- про змiну даних про юридичних осiб, в
яких член Наглядової Ради володiє самостiйно
або спiльно зi своєю афiлiйованою особою
(особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) i бiльше
вiдсотками голосуючих акцiй (часток, паїв);про юридичних осiб, в органах управлiння яких
член Наглядової Ради займає посади;- про
вiдомих члену Наглядової Ради вчинених або
передбачуваних угодах, в яких вiн може бути
визнаний зацiкавленим.Члени Наглядової Ради
несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за
збитки, завданi Товариству їх винними дiями
(бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та розмiр
вiдповiдальностi не встановленi чинним
законодавством України. При цьому не несуть
вiдповiдальностi члени Наглядової Ради, якi
голосували проти рiшення, яке спричинило
заподiяння Товариству збиткiв, або не брали
участi в голосуваннi.Винагороди за виконання
обов'язкiв члена та секретаря Наглядової Ради
не одержує.Чеботаєва Т.В. обiймає посаду
начальника бюро цінних паперів юридичного
відділу ПАТ "ЕМСС"

Близнюк Сергій Анатолійович

X

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi
злочини не має. Посади, що обiймала за останнi
5 рокiв: провiдний економіст вiддiлу
корпоративного управлiння. Володiє часткою в
статутному капiталi емiтента - 0,000005%. Не
обіймає посади на інших підприємствах.
Рішенням річниих Загальних Зборів акціонерів
ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.)
були достроково припинені повноваження
членів Наглядової ради Товариства, у тому
числі Близнюка С.А., та на цих же Зборах

Близнюка С.А. було обрано членом Наглядової
Ради Товариства строком на 1 рікЧленом
Наглядової Ради Товариства не може бути
особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до
складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках
компетенції Наглядової Ради має право:1)
запитувати та одержувати інформацію про
діяльність Товариства, у тому числі що
становить комерційну таємницю Товариства,
знайомитися з усіма установчими,
нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами
Товариства в порядку, встановленому
внутрішніми документами Товариства;2)
вносити на ім'я Голови Наглядової Ради
письмові пропозиції щодо формування плану
роботи НР;
3) у встановленому порядку вносити питання до
порядку денного засідань Наглядової Ради;4)
вимагати скликання засідання Наглядової Ради
Товариства;5) брати участь у прийнятті рішень
Наглядовою Радою шляхом голосування з
питань порядку денного засідань Наглядової
Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження
щодо запропонованих проектів рішень;
6) брати участь у прийнятті рішень
опитувальним шляхом (у формі заочного
голосування);7) здійснювати інші права,
передбачені чинним законодавством України,
Статутом Товариства, Положенням про
Наглядову Раду та іншими внутрішніми
документами Товариства.Близнюк С.А., як член
Наглядової Ради, має право письмово вимагати
документи та інформацію, необхідну для
прийняття рішення з питань компетенції
Наглядової Ради, як безпосередньо у
Виконавчого органу Товариства, так і через
Наглядову Раду. Документи та інформація
Товариства повинні бути надані члену
Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих
днів з моменту надходження відповідного
запиту.Членам Наглядової Ради може
виплачуватися винагорода і(або)
компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх
функцій, в порядку, встановленому рішенням
Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим
Положенням та умовами договорів (контрактів),
що укладаються з членами Наглядової Ради
Товариства.Член Наглядової Ради
зобов'язаний:1) брати участь у засіданнях
Наглядової Ради;
2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати
свої права та виконувати обов'язки відносно
Товариства сумлінно і розумно;
3) керуватися у своїй діяльності законодавством
України, Статутом Товариства, рішеннями
Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради
Товариства, цим Положенням та внутрішніми
документами Товариства;4) виконувати
рішення та доручення Загальних Зборів
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акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього
Положення та внутрішніх документів
Товариства;5) не розголошувати інформацію,
що містить комерційну і службову таємницю
Товариства, іншу конфіденційну інформацію;6)
не використовувати своє становище і отриману
інформацію про діяльність Товариства в
особистих інтересах, а також не допускати їх
використання в особистих інтересах іншими
особами;7) своєчасно інформувати Наглядову
Раду:- про зміну постійного (основного) місця
роботи (служби, підприємницької діяльності
тощо), а також контактів необхідних для зв'язку
з ним;- про зміну даних про юридичних осіб, в
яких член Наглядової Ради володіє самостійно
або спільно зі своєю афілійованою особою
(особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше
відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);про юридичних осіб, в органах управління яких
член Наглядової Ради займає посади;- про
відомих члену Наглядової Ради вчинених або
передбачуваних угодах, в яких він може бути
визнаний зацікавленим.Члени Наглядової Ради
несуть відповідальність перед Товариством за
збитки, завдані Товариству їх винними діями
(бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір
відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть
відповідальності члени Наглядової Ради, які
голосували проти рішення, яке спричинило
заподіяння Товариству збитків, або не брали
участі в голосуванні.Винагороди за виконання
обов'язків члена Наглядової ради не
одержує.Близнюк С.А. обіймає посаду:
Заступник генерального директора з
перспективного розвитку ПАТ
"ЕМСС".Непогашеної судимості за корисливі і
посадові злочини не має. Посади, що обіймав за
останні 5 років: заступник генерального
директора з перспективного розвитку. Не
обіймає посади на інших
підприємствах.Близнюк С.А. володіє часткою в
статутному капіталі емітента 0,02451%.
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів
ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.)
були достроково припинені повноваження
членів Наглядової ради Товариства, у тому
числі Разіна В.П., та на цих же Зборах Разіна
В.П. було обрано членом Наглядової Ради
Товариства строком на 1 рікЧленом Наглядової
Ради Товариства не може бути особа, яка
виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до
складу Ревізійної Комісії Товариства.Кожен
член Наглядової Ради в рамках компетенції
Наглядової Ради має право:1) запитувати та
одержувати інформацію про діяльність
Товариства, у тому числі що становить
комерційну таємницю Товариства, знайомитися
з усіма установчими, нормативними,
обліковими, звітними, договірними та іншими
документами Товариства в порядку,
встановленому внутрішніми документами
Товариства;2) вносити на ім'я Голови
Наглядової Ради письмові пропозиції щодо
формування плану роботи Наглядової Ради;

3) у встановленому порядку вносити питання до
порядку денного засідань Наглядової Ради;4)
вимагати скликання засідання Наглядової Ради
Товариства;5) брати участь у прийнятті рішень
Наглядовою Радою шляхом голосування з
питань порядку денного засідань Наглядової
Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження
щодо запропонованих проектів рішень;6) брати
участь у прийнятті рішень опитувальним
шляхом (у формі заочного голосування);7)
здійснювати інші права, передбачені чинним
законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими
внутрішніми документами Товариства.Разін
В.П., як член Наглядової Ради, має право
письмово вимагати документи та інформацію,
необхідну для прийняття рішення з питань
компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо
у Виконавчого органу Товариства, так і через
Наглядову Раду. Документи та інформація
Товариства повинні бути надані члену
Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих
днів з моменту надходження відповідного
запиту.Членам Наглядової Ради може
виплачуватися винагорода і(або)
компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх
функцій, в порядку, встановленому рішенням
Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим
Положенням та умовами договорів (контрактів),
що укладаються з членами Наглядової Ради
Товариства.Член Наглядової Ради
зобов'язаний:1) брати участь у засіданнях
Наглядової Ради;2) діяти в інтересах
Товариства, здійснювати свої права та
виконувати обов'язки відносно Товариства
сумлінно і розумно;3) керуватися у своїй
діяльності законодавством України, Статутом
Товариства, рішеннями Загальних Зборів
акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим
Положенням та внутрішніми документами
Товариства;4) виконувати рішення та
доручення Загальних Зборів акціонерів,
Наглядової Ради Товариства, дотримуватися
вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх
документів Товариства;
5) не розголошувати інформацію, що містить
комерційну і службову таємницю Товариства,
іншу конфіденційну інформацію;
6) не використовувати своє становище і
отриману інформацію про діяльність
Товариства в особистих інтересах, а також не
допускати їх використання в особистих
інтересах іншими особами;7) своєчасно
інформувати Наглядову Раду:- про зміну
постійного (основного) місця роботи (служби,
підприємницької діяльності тощо), а також
контактів необхідних для зв'язку з ним;- про
зміну даних про юридичних осіб, в яких член
Наглядової Ради володіє самостійно або спільно
зі своєю афілійованою особою (особами) 25
(двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками
голосуючих акцій (часток, паїв);- про
юридичних осіб, в органах управління яких
член Наглядової Ради займає посади;- про
відомих члену Наглядової Ради вчинених або
передбачуваних угодах, в яких він може бути
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визнаний зацікавленим.Члени Наглядової Ради
несуть відповідальність перед Товариством за
збитки, завдані Товариству їх винними діями
(бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір
відповідальності не встановлені чинним
законодавством України.При цьому не несуть
відповідальності члени Наглядової Ради, які
голосували проти рішення, яке спричинило
заподіяння Товариству збитків, або не брали
участі в голосуванні.Винагороди за виконання
обов'язків члена Наглядової ради не
одержує.Разін В.П. обіймає посаду: Перший
заступник генерального директора з
операційної діяльності АТ"Атомэнергомаш"
(Росія, м.Москва, Озерковська наб., буд.28,
стр.3). Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Посади, які обіймав за
останні 5 років: заступник генерального
директора-директор з операційної діяльності,
перший заступник генерального директора з
операційної діяльності.Акціями емітента не
володіє.
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів
ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.)
були достроково припинені повноваження
членів Наглядової ради Товариства, у тому
числі Кулешова С.А., та на цих же Зборах
Кулешова С.А. було обрано членом Наглядової
Ради Товариства строком на 1 рікЧленом
Наглядової Ради Товариства не може бути
особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до
складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках
компетенції Наглядової Ради має
право:1)запитувати та одержувати інформацію
про діяльність Товариства, у тому числі що
становить комерційну таємницю Товариства,
знайомитися з усіма установчими,
нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами
Товариства в порядку, встановленому
внутрішніми документами
Товариства;2)вносити на ім'я Голови
Наглядової Ради письмові пропозиції щодо
формування плану роботи Наглядової Ради;3)у
встановленому порядку вносити питання до
порядку денного засідань Наглядової
Ради;4)вимагати скликання засідання
Наглядової Ради Товариства;5)брати участь у
прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом
голосування з питань порядку денного засідань
Наглядової Ради, вносити пропозиції і(або)
зауваження щодо запропонованих проектів
рішень;6)брати участь у прийнятті рішень
опитувальним шляхом (у формі заочного
голосування);7)здійснювати інші права,
передбачені чинним законодавством України,
Статутом Товариства, Положенням про
Наглядову Раду та іншими внутрішніми
документами Товариства.Кулешов С.А., як член
Наглядової Ради, має право письмово вимагати
документи та інформацію, необхідну для
прийняття рішення з питань компетенції
Наглядової Ради, як безпосередньо у
Виконавчого органу Товариства, так і через
Наглядову Раду. Документи та інформація
Товариства повинні бути надані члену

Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих
днів з моменту надходження відповідного
запиту.Членам Наглядової Ради може
виплачуватися винагорода і(або)
компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх
функцій, в порядку, встановленому рішенням
Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим
Положенням та умовами договорів (контрактів),
що укладаються з членами Наглядової Ради
Товариства.Член Наглядової Ради
зобов'язаний:1)брати участь у засіданнях
Наглядової Ради;
2)діяти в інтересах Товариства, здійснювати
свої права та виконувати обов'язки відносно
Товариства сумлінно і розумно;
3)керуватися у своїй діяльності законодавством
України, Статутом Товариства, рішеннями
Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради
Товариства, цим Положенням та внутрішніми
документами Товариства;4)виконувати рішення
та доручення Загальних Зборів акціонерів,
Наглядової Ради Товариства, дотримуватися
вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх
документів Товариства;5) не розголошувати
інформацію, що містить комерційну і службову
таємницю Товариства, іншу конфіденційну
інформацію;6) не використовувати своє
становище і отриману інформацію про
діяльність Товариства в особистих інтересах, а
також не допускати їх використання в
особистих інтересах іншими
особами;7)своєчасно інформувати Наглядову
Раду:- про зміну постійного (основного) місця
роботи (служби, підприємницької діяльності
тощо), а також контактів необхідних для зв'язку
з ним;- про зміну даних про юридичних осіб, в
яких член Наглядової Ради володіє самостійно
або спільно зі своєю афілійованою особою
(особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше
відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);про юридичних осіб, в органах управління яких
член Наглядової Ради займає посади;- про
відомих члену Наглядової Ради вчинених або
передбачуваних угодах, в яких він може бути
визнаний зацікавленим.Члени Наглядової Ради
несуть відповідальність перед Товариством за
збитки, завдані Товариству їх винними діями
(бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір
відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть
відповідальності члени Наглядової Ради, які
голосували проти рішення, яке спричинило
заподіяння Товариству збитків, або не брали
участі в голосуванні.Винагороди за виконання
обов'язків члена Наглядової Ради не
одержує.Кулешов С.А. обіймає посаду:
Заступник генерального директора - директор з
корпоративного управління АТ
"Атоменергомаш" (Росія, м. Москва,
Озерковська наб., буд.28, стр.3); Генеральний
директор АТ "РЕМКО".Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
Посади, які обіймав за останні 5 років:
генеральний директор, заступник генерального
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директора - директор з корпоративного
управління. Акціями емітента не володіє.
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів
ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.)
були достроково припинені повноваження
членів Наглядової ради Товариства, у тому
числі Філатова С.М. та на цих же Зборах
Філатова С.М. було обрано членом Наглядової
Ради Товариства строком на 1 рікЧленом
Наглядової Ради Товариства не може бути
особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до
складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках
компетенції Наглядової Ради має
право:1)запитувати та одержувати інформацію
про діяльність Товариства, у тому числі що
становить комерційну таємницю Товариства,
знайомитися з усіма установчими,
нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами
Товариства в порядку, встановленому
внутрішніми документами
Товариства;2)вносити на ім'я Голови
Наглядової Ради письмові пропозиції щодо
формування плану роботи Наглядової Ради;3)у
встановленому порядку вносити питання до
порядку денного засідань Наглядової
Ради;4)вимагати скликання засідання
Наглядової Ради Товариства;5)брати участь у
прийнятті рішень Наглядовою Радою шляхом
голосування з питань порядку денного засідань
Наглядової Ради, вносити пропозиції щодо
запропонованих проектів рішень;6)брати участь
у прийнятті рішень опитувальним шляхом (у
формі заочного голосування);7)здійснювати
інші права, передбачені чинним законодавством
України, Статутом Товариства, Положенням
про Наглядову Раду та іншими внутрішніми
документами Товариства.
Пакерманов Є.М., як член Наглядової Ради, має
право письмово вимагати документи та
інформацію, необхідну для прийняття рішення з
питань компетенції Наглядової Ради, як
безпосередньо у Виконавчого органу
Товариства, так і через Наглядову Раду.
Документи та інформація Товариства повинні
бути надані члену Наглядової Ради не пізніше 5
(п'яти) робочих днів з моменту надходження
відповідного запиту.Членам Наглядової Ради
може виплачуватися винагорода і(або)
компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх
функцій, в порядку, встановленому рішенням
Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим
Положенням та умовами договорів (контрактів),
що укладаються з членами Наглядової Ради
Товариства.Член Наглядової Ради
зобов'язаний:1) брати участь у засіданнях
Наглядової Ради;2) діяти в інтересах
Товариства, здійснювати свої права та
виконувати обов'язки відносно Товариства
сумлінно і розумно;3) керуватися у своїй
діяльності законодавством України, Статутом
Товариства, рішеннями Загальних Зборів
акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим
Положенням та внутрішніми документами

Товариства;4) виконувати рішення та
доручення Загальних Зборів акціонерів,
Наглядової Ради Товариства, дотримуватися
вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх
документів Товариства;
5) не розголошувати інформацію, що містить
комерційну і службову таємницю Товариства,
іншу конфіденційну інформацію;
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6) не використовувати своє становище і
отриману інформацію про діяльність
Товариства в особистих інтересах, а також не
допускати їх використання в особистих
інтересах іншими особами;7) своєчасно
інформувати Наглядову Раду:- про зміну
постійного (основного) місця роботи (служби,
підприємницької діяльності тощо), а також
контактів необхідних для зв'язку з ним;- про
зміну даних про юридичних осіб, в яких член
Наглядової Ради володіє самостійно або спільно
зі своєю афілійованою особою (особами) 25
(двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками
голосуючих акцій (часток, паїв);- про
юридичних осіб, в органах управління яких
член Наглядової Ради займає посади;- про
відомих члену Наглядової Ради вчинених або
передбачуваних угодах, в яких він може бути
визнаний зацікавленим.Члени Наглядової Ради
несуть відповідальність перед Товариством за
збитки, завдані Товариству їх винними діями
(бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір
відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть
відповідальності члени Наглядової Ради, які
голосували проти рішення, яке спричинило
заподіяння Товариству збитків, або не брали
участі в голосуванні.Винагороди за виконання
обов'язків члена Наглядової Ради не одержує.
Філатов С.М. обіймає посаду: Заступник
генерального директора - директор з економіки
та фінансів АТ "Атоменергомаш" (Росія,
м.Москва, Озерковська наб., буд.28, стр.3).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Посади, які обіймав за останні 5
років: заступник генерального директора директор з економіки та фінансів. Акціями
емітента не володіє.
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів
ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.)
були достроково припинені повноваження
членів Наглядової ради Товариства, у тому
числі Ранцева О. Ю. та на цих же Зборах
Ранцева О. Ю. було обрано членом Наглядової
Ради Товариства строком на 1 рікЧленом
Наглядової Ради Товариства не може бути
особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до
складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках
компетенції Наглядової Ради має право:1)
запитувати та одержувати інформацію про
діяльність Товариства, у тому числі що
становить комерційну таємницю Товариства,
знайомитися з усіма установчими,
нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами
Товариства в порядку, встановленому

внутрішніми документами Товариства;2)
вносити на ім'я Голови Наглядової Ради
письмові пропозиції щодо формування плану
роботи Наглядової Ради;3) у встановленому
порядку вносити питання до порядку денного
засідань Наглядової Ради;4) вимагати
скликання засідання Наглядової Ради
Товариства;5) брати участь у прийнятті рішень
Наглядовою Радою шляхом голосування з
питань порядку денного засідань Наглядової
Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження
щодо запропонованих проектів рішень;6) брати
участь у прийнятті рішень опитувальним
шляхом (у формі заочного голосування);7)
здійснювати інші права, передбачені чинним
законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими
внутрішніми документами Товариства.Ранцев
О.Ю., як член Наглядової Ради, має право
письмово вимагати документи та інформацію,
необхідну для прийняття рішення з питань
компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо
у Виконавчого органу Товариства, так і через
Наглядову Раду. Документи та інформація
Товариства повинні бути надані члену
Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих
днів з моменту надходження відповідного
запиту.Членам Наглядової Ради може
виплачуватися винагорода і(або)
компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх
функцій, в порядку, встановленому рішенням
Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим
Положенням та умовами договорів (контрактів),
що укладаються з членами Наглядової Ради
Товариства.Член Наглядової Ради
зобов'язаний:1) брати участь у засіданнях
Наглядової Ради;
2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати
свої права та виконувати обов'язки відносно
Товариства сумлінно і розумно;
3) керуватися у своїй діяльності законодавством
України, Статутом Товариства, рішеннями
Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради
Товариства, цим Положенням та внутрішніми
документами Товариства;4) виконувати
рішення та доручення Загальних Зборів
акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього
Положення та внутрішніх документів
Товариства;5) не розголошувати інформацію,
що містить комерційну і службову таємницю
Товариства, іншу конфіденційну інформацію;6)
не використовувати своє становище і отриману
інформацію про діяльність Товариства в
особистих інтересах, а також не допускати їх
використання в особистих інтересах іншими
особами;7) своєчасно інформувати Наглядову
Раду:- про зміну постійного (основного) місця
роботи (служби, підприємницької діяльності
тощо), а також контактів необхідних для зв'язку
з ним;- про зміну даних про юридичних осіб, в
яких член Наглядової Ради володіє самостійно
або спільно зі своєю афілійованою особою 25
(двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками
голосуючих акцій (часток, паїв);
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- про юридичних осіб, в органах управління
яких член Наглядової Ради займає посади;- про
відомих члену Наглядової Ради вчинених або
передбачуваних угодах, в яких він може бути
визнаний зацікавленим.Члени Наглядової Ради
несуть відповідальність перед Товариством за
збитки, завдані Товариству їх винними діями
(бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір
відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть
відповідальності члени Наглядової Ради, які
голосували проти рішення, яке спричинило
заподіяння Товариству збитків, або не брали
участі в голосуванні.Винагороди за виконання
обов'язків члена Наглядової Ради не
одержує.Ранцев О.Ю. обіймає посаду: Перший
заступник генерального директора з атомної
енергетики і новим бізнесам, АТ
"Атоменергомаш" (Росія, м.Москва,
Озерковська наб., буд.28, стр.3). Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини - не
має. Посади, які обіймав за останні 5 років:
заступник генерального директора, заступник
генерального директора - директор зі збуту,
перший заступник генерального директора з
атомної енергетики і новим бізнесам. Акціями
емітента - не володіє.
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів
ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.)
Мкртчан Е.О. було обрано членом Наглядової
Ради Товариства строком на 1 рік замість члена
Наглядової Ради Товариства Удовенко С.П.,
повноваження якого були достроково
припинені на цих же Зборах.Членом Наглядової
Ради Товариства не може бути особа, яка
виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до
складу Ревізійної Комісії Товариства. Кожен
член Наглядової Ради в рамках компетенції
Наглядової Ради має право:1) запитувати та
одержувати інформацію про діяльність
Товариства, у тому числі що становить
комерційну таємницю Товариства, знайомитися
з усіма установчими, нормативними,
обліковими, звітними, договірними та іншими
документами Товариства в порядку,
встановленому внутрішніми документами
Товариства;
2) вносити на ім'я Голови Наглядової Ради
письмові пропозиції щодо формування плану
роботи Наглядової Ради;3) у встановленому
порядку вносити питання до порядку денного
засідань Наглядової Ради;4) вимагати
скликання засідання Наглядової Ради
Товариства;5) брати участь у прийнятті рішень
Наглядовою Радою шляхом голосування з
питань порядку денного засідань Наглядової
Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження
щодо запропонованих проектів рішень;6) брати
участь у прийнятті рішень опитувальним
шляхом (у формі заочного голосування);7)
здійснювати інші права, передбачені чинним
законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими
внутрішніми документами
Товариства.Удовенко С.П., як член Наглядової
Ради, має право письмово вимагати документи
та інформацію, необхідну для прийняття

рішення з питань компетенції Наглядової Ради,
як безпосередньо у Виконавчого органу
Товариства, так і через Наглядову Раду.
Документи та інформація Товариства повинні
бути надані члену Наглядової Ради не пізніше 5
(п'яти) робочих днів з моменту надходження
відповідного запиту.Членам Наглядової Ради
може виплачуватися винагорода і(або)
компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх
функцій, в порядку, встановленому рішенням
Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим
Положенням та умовами договорів (контрактів),
що укладаються з членами Наглядової Ради
Товариства.Член Наглядової Ради
зобов'язаний:1) брати участь у засіданнях
Наглядової Ради;2) діяти в інтересах
Товариства, здійснювати свої права та
виконувати обов'язки відносно Товариства
сумлінно і розумно;3) керуватися у своїй
діяльності законодавством України, Статутом
Товариства, рішеннями Загальних Зборів
акціонерів та Наглядової Ради Товариства, цим
Положенням та внутрішніми документами
Товариства;4) виконувати рішення та
доручення Загальних Зборів акціонерів,
Наглядової Ради Товариства, дотримуватися
вимог Статуту, цього Положення та внутрішніх
документів Товариства;
5) не розголошувати інформацію, що містить
комерційну і службову таємницю Товариства,
іншу конфіденційну інформацію;
6) не використовувати своє становище і
отриману інформацію про діяльність
Товариства в особистих інтересах, а також не
допускати їх використання в особистих
інтересах іншими особами;7) своєчасно
інформувати Наглядову Раду:- про зміну
постійного (основного) місця роботи (служби,
підприємницької діяльності тощо), а також
контактів необхідних для зв'язку з ним;- про
зміну даних про юридичних осіб, в яких член
Наглядової Ради володіє самостійно або спільно
зі своєю афілійованою особою (особами) 25
(двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками
голосуючих акцій (часток, паїв);- про
юридичних осіб, в органах управління яких
член Наглядової Ради займає посади;- про
відомих члену Наглядової Ради вчинених або
передбачуваних угодах, в яких він може бути
визнаний зацікавленим.Члени Наглядової Ради
несуть відповідальність перед Товариством за
збитки, завдані Товариству їх винними діями
(бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір
відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть
відповідальності члени Наглядової Ради, які
голосували проти рішення, яке спричинило
заподіяння Товариству збитків, або не брали
участі в голосуванні.Винагороди за виконання
обов'язків члена Наглядової Ради - не
одержує.Мкртчан Е.О. обіймає посади:
Директор з економіки ТОВ "Керамет" (Венгрія,
2400, Дунайварош, Васму тэр 1-3); Радник
директора з основної діяльності ТОВ
"Краматорський Феросплавний Завод"
(Україна, Донецька обл., 84303, м. Краматорськ,
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вул. Д. Мазура, 18)Непогашеної судимості за
корисливі і посадові злочини - не має. Посади,
які обіймав за останні 5 років: директор з
економіки, радник директора з основної
діяльності.Акціями емітента - не володіє.
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів
ПАТ "ЕМСС" (Протокол №1 від 23.04.2019р.)
були достроково припинені повноваження
членів Наглядової ради Товариства, у тому
числі Яценюка Ю.А., та на цих же Зборах
Яценюка Ю.А. було обрано членом Наглядової
Ради Товариства строком на 1 рікЧленом
Наглядової Ради Товариства не може бути
особа, яка виконує функції Виконавчого органу
Товариства, а також особа, що входить до
складу Ревізійної Комісії Товариства.
Кожен член Наглядової Ради в рамках
компетенції Наглядової Ради має право:1)
запитувати та одержувати інформацію про
діяльність Товариства, у тому числі що
становить комерційну таємницю Товариства,
знайомитися з усіма установчими,
нормативними, обліковими, звітними,
договірними та іншими документами
Товариства в порядку, встановленому
внутрішніми документами Товариства;2)
вносити на ім'я Голови Наглядової Ради
письмові пропозиції щодо формування плану
роботи Наглядової Ради;3) у встановленому
порядку вносити питання до порядку денного
засідань Наглядової Ради;4) вимагати
скликання засідання Наглядової Ради
Товариства;5) брати участь у прийнятті рішень
Наглядовою Радою шляхом голосування з
питань порядку денного засідань Наглядової
Ради, вносити пропозиції і(або) зауваження
щодо запропонованих проектів рішень;6) брати
участь у прийнятті рішень опитувальним
шляхом (у формі заочного голосування);7)
здійснювати інші права, передбачені чинним
законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову Раду та іншими
внутрішніми документами Товариства.Яценюк
Ю.А., як член Наглядової Ради, має право
письмово вимагати документи та інформацію,
необхідну для прийняття рішення з питань
компетенції Наглядової Ради, як безпосередньо
у Виконавчого органу Товариства, так і через
Наглядову Раду. Документи та інформація
Товариства повинні бути надані члену
Наглядової Ради не пізніше 5 (п'яти) робочих
днів з моменту надходження відповідного
запиту.Членам Наглядової Ради може
виплачуватися винагорода і(або)
компенсуватися витрати, пов'язані з
виконанням членами Наглядової Ради своїх
функцій, в порядку, встановленому рішенням
Загальних Зборів акціонерів Товариства, цим
Положенням та умовами договорів (контрактів),
що укладаються з членами Наглядової Ради
Товариства.Член Наглядової Ради
зобов'язаний:1) брати участь у засіданнях
Наглядової Ради;
2) діяти в інтересах Товариства, здійснювати
свої права та виконувати обов'язки відносно
Товариства сумлінно і розумно;

3) керуватися у своїй діяльності законодавством
України, Статутом Товариства, рішеннями
Загальних Зборів акціонерів та Наглядової Ради
Товариства, цим Положенням та внутрішніми
документами Товариства;4) виконувати
рішення та доручення Загальних Зборів
акціонерів, Наглядової Ради Товариства,
дотримуватися вимог Статуту, цього
Положення та внутрішніх документів
Товариства;5) не розголошувати інформацію,
що містить комерційну і службову таємницю
Товариства, іншу конфіденційну інформацію;6)
не використовувати своє становище і отриману
інформацію про діяльність Товариства в
особистих інтересах, а також не допускати їх
використання в особистих інтересах іншими
особами;7) своєчасно інформувати Наглядову
Раду:- про зміну постійного (основного) місця
роботи (служби, підприємницької діяльності
тощо), а також контактів необхідних для зв'язку
з ним;- про зміну даних про юридичних осіб, в
яких член Наглядової Ради володіє самостійно
або спільно зі своєю афілійованою особою
(особами) 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше
відсотками голосуючих акцій (часток, паїв);про юридичних осіб, в органах управління яких
член Наглядової Ради займає посади;- про
відомих члену Наглядової Ради вчинених або
передбачуваних угодах, в яких він може бути
визнаний зацікавленим.Члени Наглядової Ради
несуть відповідальність перед Товариством за
збитки, завдані Товариству їх винними діями
(бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір
відповідальності не встановлені чинним
законодавством України. При цьому не несуть
відповідальності члени Наглядової Ради, які
голосували проти рішення, яке спричинило
заподіяння Товариству збитків, або не брали
участі в голосуванні.Винагороди за виконання
обов'язків члена Наглядової ради - не
одержує.Яценюк Ю.А. обіймає посади:
начальник юридичного департаменту ТОВ
"ЕйджДжи Бізнес Девелопмент" (Україна,
01004 Київ, вул.Басейна, 5-Б), Директор ТОВ
"МІН-ІНДУСТРІАЛЬНІ ПРОЕКТИ"
(Україна)Непогашеної судимості за корисливі і
посадові злочини - не має.Посади, які обіймав
за останні 5 років: начальник юридичного
департаменту, директор.Акціями емітента не
володіє
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Комітетів Наглядової Ради не створено.
Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової Ради:
№ п/п №Пр Дата Пр-ла
Загальний опис прийнятих рішень
1
95
24.01.2019
Визначення осіб, які займаюсь керівні посади в Товаристві.
2
96
13.02.2019
Затвердження ключових показників ефективності діяльності Генерального
директора ПАТ "ЕМСС" Гніздицкого В.М. на 2019р.
3
97
25.02.2019
Внесення змін до основних умов договору з аудитором ТОВ
"МАКАУДІТСЕРВІС", підписання додаткової угоди до договору.
4
99
12.03.2019
Прийняття рішення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів
Товариства 23.04.2019р.
5
100
05.04.2019
Включення пропозицій акціонерів в проект порядку денного річних Загальних
Зборів акціонерів. Попередній розгляд Річного звіту Товариства. Затвердження порядку денного.
6
101
12.04.2019
Затвердження форм та тексту бюлетенів річних Загальних Зборів акціонерів
Товариства. Прийняття рішення про включення в кандидати до складу Наглядової Ради Товариства зазначених
осіб.

7
102
17.04.2019
Схвалення укладеної раніше Специфікацій №9,10 до договору № 5171 між ПАТ
"ЕМСС" та ПрАТ "СКМЗ". Надання попередньої згоди на укладення Специфікації №11 до договору №5171 між
ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "СКМЗ" та Специфікації №20 до договору №07/65 між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "КЗТС".
8
103
19.04.2019
Внесення та затвердження змін до договору між ПАТ "ЕМСС" та ТОВ
"МАКАУДІТСЕРВІС".
9
104
15.05.2019
Обрання голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
10
105
17.05.2019
Затвердження розміру винагороди Генерального директора ПАТ "ЕМСС".
11
106
08.05.2019
Схвалення укладених раніше угод: Специфікацій №18,19 і Додаткової угоди №7
до договору №07/65 між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "КЗТС", а також Специфікації №5 до договору №5224 між ПАТ
"ЕМСС" та ПрАТ "СКМЗ". Надання попередньої згоди на укладення угод: Специфікації №26 до договору №5216
між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "СКМЗ" та Специфікації №6 до договору №5224 між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "СКМЗ".
12
107
19.07.2019
Схвалення укладених раніше угод: Договору №29/34 між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ
"КЗТС" та Додаткової угоди №2 до договору №29/480 між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "СКМЗ". Надання попередньої
згоди на укладення угоди: Специфікації №45 до Договору №58/09-05 між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "КЗТС".
13
108
22.07.2019
Надання попередньої згоди на укладення Специфікації №12 до договору № 5171
між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "СКМЗ".
14
109
05.08.2019
Надання попередньої згоди на укладення Специфікації №9 до договору №05/904
між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "КЗТС".
15
110
13.09.2019
Надання попередньої згоди на укладення Специфікацій №13,14 до договору
№5171 між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "СКМЗ".
16
111
19.09.2019
Надання попередньої згоди на укладення Специфікації №29 до договору № 35816 між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "КЗТС".
17
112
19.09.2019
Затвердження ключових показників ефективності діяльності Генерального
директора ПАТ "ЕМСС" Гніздицького В.М. на 2019р.
18
113
25.09.2019
Затвердження Договору про факторингове і розрахункове обслуговування
№Ф2/19 між Товариством та АТ "АЛЬФА-БАНК".
19
114
25.09.2019
Прийняття рішення про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів
Товариства 20.11.2019р.
20
115
30.09.2019
Обрання аудитором ПАТ "ЕМСС" ТОВ "БДО". Затвердження основних умов
договору.
21
116
14.10.2019
Обрання оцінювачем майна ПАТ "ЕМСС" ТОВ "Промексперт". Затвердження
основних умов договору.
22
117
28.10.2019
Надання попередньої згоди на укладення угод: Специфікації №8 до договору
№5224 між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "СКМЗ" та Специфікації №30 до договору №358-16 від 16.02.2016р. між ПАТ
"ЕМСС" та ПрАТ "КЗТС".
23
118
29.10.2019
Надання попередньої згоди на укладення угод: Специфікації №7 до договору
№5224 між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "СКМЗ", Договору №230919 і Специфікації №1 до Договору №230919 між ПАТ
"ЕМСС" та ПрАТ "КЗТС".
24
119
01.11.2019
Прийняття рішення про включення в раніше затверджений проект порядку
денного позачергових Загальних Зборів акціонерів додаткових питань , затвердження порядку денного та проектів
рішень.
25
120
08.11.2019
Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових
Загальних Зборах акціонерів Товариства 20.11.2019 р.
26
121
20.11.2019
Затвердження умов Трудового договору з Генеральним директором Товариства
та встановлення розміру його винагороди.
27
122
09.12.2019
Надання попередньої згоди на укладення угоди: Специфікації №2 до Договору
№230919 між ПАТ "ЕМСС" та ПрАТ "КЗТС".
28
123
18.12.2019
Затвердження фінансових показників Бюджету ПАТ "ЕМСС" на 2019р.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
Ні
З питань аудиту
X
З питань призначень
X
З винагород
X
Інші (запишіть)
д/в

Персональний склад комітетів

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
д/в
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/в

Оцінка роботи
наглядової ради

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) д/в
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання
X
(з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/в
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/в

Так

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Персональний клад виконавчого органу

Функціональні обов'язки
Генеральний директор Товариства - Гніздицький Віталій
Миколайович. Права та обов'язки Генерального директора
визначаються діючим законодавством України, Статутом,
Положенням про виконавчий орган Товариства, а також
трудовим договором (контрактом). Від імені Товариства
трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписав
Голова Наглядової Ради. Генеральний директор має право діяти
без довіреності від імені Товариства, в тому числі представляти
його інтереси, видавати накази та давати розпорядження, які є
обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх
питань, пов'язаних з управлінням поточної діяльності
Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції
Загальних Зборів та Наглядової Ради. До компетенції
Генерального директора належать:1)ініціювання проведення
позачергових Загальних Зборів у випадку ініціювання
провадження про визнання Товариства банкрутом або
необхідності вчинення значного правочину;2)розробка та
затвердження поточних фінансово-господарських планів та
оперативних задач Товариства та забезпечення їх
реалізації;3)організація ведення бухгалтерського обліку та
звітності Товариства;4)складання та надання Наглядовій Раді
квартальних та річних звітів Товариства й (або) надання на
розгляд Загальних Зборів;5)розробка та узгодження з
Наглядовою Радою Товариства, а також іншими органами та
особами у відповідності з діючими в Товаристві на момент
проведення такого узгодження регламентами щорічних
кошторисів, узгодження з Наглядовою Радою порядку та умов
визначення виплати винагороди, а також параметрів ключових
показників ефективності працівникам Товариства рівня
заступників Генерального директора та директорів за
Генеральний директор Товариства - Гніздицький
напрямками.6)затвердження штатного розкладу та схем взаємодії
Віталій Миколайович.
підрозділів Товариства, затвердження посадових інструкцій та
посадових окладів працівників Товариства;7)призначення чи
звільнення керівників філіалів, представництв та дочірніх
підприємств Товариства за узгодженням з Наглядовою Радою
(крім випадків звільнення за власним бажанням); 8)укладання та
виконання колективного договору;9)призначення та відклик осіб,
які беруть участь в колективних переговорах як представники
Генерального директора, за узгодженням з Наглядовою
Радою;10)надання звітності Наглядовій Раді та Загальним Зборам
у встановлені строки чи за їх вимогою;11)юридичне, економічне,
бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності
Товариства;12)розпорядження майном Товариства в межах сум
для правочинів, які встановлені цим Статутом;
13)розробка проекту Положення про порядок створення та
використання фондів, які утворюються за рахунок прибутку
Товариства й надання його на затвердження Загальних
Зборів;14)рішення всіх інших питань, які виникають під час
поточної господарської діяльності Товариства й відносяться до
компетенції Генерального директора.15)призначення, за
узгодженням з Наглядовою Радою, ключових керівників
Товариства, які несуть відповідальність за такі сфери діяльності:
фінанси, виробництво й господарська діяльність (закупівля й
продаж).Генеральний директор вирішує (включаючи право
одноособового підпису будь-яких документів) поточні питання
управління Товариством, включаючи, але не обмежуючись: - діє
без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство у
відношеннях Товариства з усіма установами, підприємствами,
організаціями, юридичними та фізичними особами;- здійснює
поточне (оперативне) управління Товариством, організовує його
діяльності, забезпечує виконання задач Товариства,
передбачених Статутом;- з урахуванням обмежень, передбачених

Статутом, вчиняє правочини й підписує будь-які угоди
(договори, контракти) та інші документи від імені Товариства, а
також платіжні документи, внутрішні акти та документи
Товариства в межах своїх повноважень, передбачених цим
Статутом або рішеннями Загальних Зборів і Наглядової Ради; відає довіреності з урахуванням обмежень, передбачених
Статутом;- заявляє права та отримує грошові суми, документи й
майно будь-якого типу та підписує розписки про їх отримання;забезпечує виконання рішень загальних Зборів та Наглядової
Ради; - відкриває банківські рахунки Товариства та має право
розпорядчого підпису за такими рахунками, заносить кошти на
депозити (включаючи депозити в іноземній валюті) на ім'я
Товариства;- представляє Товариство в суді, господарському,
адміністративному, третейському суді або арбітражі, в якому
воно може виступати позивачем, відповідачем або третьою
особою, веде переговори відносно укладання мирової угоди й
приймає інші необхідні у зв'язку з цим засоби, а також виконує
рішення відповідного суду або арбітражу; - приймає на роботу та
звільнює працівників Товариства, наймає агентів, консультантів
та інших представників, визначає розмір їх винагороди та умови
найму, заохочує працівників та накладає дисциплінарні
стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання
колективного договору з трудовим колективом Товариства; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в
Товаристві;- видає розпорядження та накази, які є обов'язковими
для виконання всіма працівниками Товариства;- призначає
Головного бухгалтера Товариства за пропозицією Наглядової
Ради; - виконує інші функції, які передбачені Статутом,
внутрішніх положень Товариства, рішень Загальних Зборів та
Наглядової Ради;- передає одне чи більше своїх повноважень
працівникам Товариства або іншим особам, з урахуванням
обмежень, встановлених цим Статутом та діючим
законодавством України;- організовує підготовку та підписує
будь-які документи, необхідні для реалізації вказаних вище
повноважень;
- затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком
документів, затвердження яких відноситься до компетенції
Загальних Зборів або Наглядової Ради.
Опис Генеральний директор є штатним працівником Товариства
і одержує заробітну плату за виконання умов трудового договору
(контракту) за рахунок фонду оплати праці Товариства.
Посадовий оклад, згідно з Контрактом, складає 178 600 грн. на
місяць.Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не
має. Посади, що обіймав за останні 5 років: генеральний
директор. Не обіймає посади на інших підприємствах.
Виконавчим органом (ст. 12 Статуту) Товариства є Генеральний
директор, який здійснює управління поточною діяльністю
Товариства.Генеральний директор обирається Загальними
Зборами строком на 5 (п'ять) років. Генеральним директором
може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну
дієздатність і не є членом Наглядової Ради та Ревізійної комісії.
Припинення повноважень Генерального директора відбуваються
шляхом прийняття відповідного рішення Загальними Зборами.
Змінення компетенції Генерального директора відбуваються
шляхом внесення змін до Статуту.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис прийнятих
на них рішень;
інформація про результати
роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність
виконавчого органу
зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності
товариства.

Засідання виконавчого органу не проводятся, так як виконавчим органом є
Генеральний директор одноосібно.

Оцінка роботи виконавчого
органу

Наглядовою Радою (Протокол Наглядової Ради №112 від 19.09.2019р.) були
затверджені ключові показники ефективності діяльності Генерального
директора ПАТ "ЕМСС" Гнездицького В.М. на 2019 рік у відповідності з
Картою ключових показників ефективності діяльності 2019 год.
На річних Загальних Зборах акціонерів Товариства від 23.04.2020г. (протокол
№1): З другого питання порядку денного «Звіт Генерального директора
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду»
Вирішили:Прийняти рішення про затвердження Звіту Генерального директора
Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2019 рік.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
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? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Не належить до
Наглядова
Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності
Так
Ні
Ні
Ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесНі
Так
Ні
Ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
Так
Так
Ні
Ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
Так
Ні
Ні
Ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
Ні
Так
Ні
Ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
Так
Ні
Ні
Ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
Ні
Так
Ні
Ні
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
Ні
Ні
Ні
Ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
Так
Ні
Ні
Ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
Так
Ні
Ні
Ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
Ні
Так
Ні
Ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 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 порядок розподілу прибутку

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
Інформація
Документи
паперів та
Інформація
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
фондового ринку
документів
я на
Інформація про діяльність
ознайомлення
жується на
про ринок цінних
надаються
власному
акціонерного товариства
безпосередньо
загальних
паперів або через
на запит
веб-сайті
в акціонерному
зборах
особу, яка
акціонера акціонерного
товаристві
провадить
товариства
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 5 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Протоколи загальних зборів
Ні
Так
Так
Так
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Так
Так
Ні
Ні
Так
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити) д/в
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10
відсотками голосуючих акцій
Інше (запишіть) д/в

Ні
X
X
X
X

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

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
Повне найменування юридичної особи Розмір частки
формувань (для юридичної особи
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
акціонера (власника)
- резидента), код/номер з
№ з/п
батькові (за наявності) фізичної особи - власника торговельного, банківського чи
(у відсотках до
(власників) значного пакета акцій
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
EMSS HOLDING LIMITED (Кiпр) (ЄДРПОУ
HE245521
HE245521), місцезнаходження Cyprus, Nicosia
1
92.6771
1066, Themistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING,
2nd floor/

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

Кількість акцій з
обмеженнями

1

2

400000000

10280256

Опис

Підстава виникнення обмеження
3
Інформація про обмеження прав участі та
голосування акціонерів на загальних зборах
акціонерів Товариства
Відповідно до даних останнього реєстру власників
акцій Товариства (станом на 14.11.2019р.)
загальна кількість голосуючих акцій ПАТ
"Енергомашспецсталь" складає 389 753 762 штук,
що становить 97,44% від загальної кількості акцій
Товариства, і які належать 112 особам.
Інші власники не уклали з обраною емітентом
депозитарною установою договору про
обслуговування рахунка в цінних паперах від
власного імені та не здійснили переказ належних
їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних
паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та
перехідних положень Закону України "Про
депозитарну систему України" та Листа
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014
року, їхні акції не враховуються при визначенні
кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Інших обмежень прав участі та голосування
акціонерів на загальних зборах емітентів немає

Дата
виникнення
обмеження
4

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Ст. 9 статуту товариства "ОРГАНИ ТОВАРИСТВА"
Органами Товариства є:
1) Загальні Збори;
2) Наглядова рада Товариства (в подальшому - "Наглядова Рада");
3) Генеральний директор Товариства (в подальшому - "Генеральний директор");
4) Ревізійна комісія Товариства (в подальшому - "Ревізійна комісія").
Наглядова Рада (ст.11 Статуту) складається з 9 (дев'яти) членів. Членом Наглядової Ради Товариства може бути
лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом
Ревізійної комісії.
До складу Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні
директори. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений
таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.
У разі заміни члена Наглядової Ради - представника Акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової Ради
припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового
повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради.
Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама
особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради, з одночасним припиненням договору,
припиняються:
1)
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства (в особі Голови Наглядової Ради
та Генерального директора) за два тижні;
2)
в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
3)
в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
4)
в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим.
5)
у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є
представником Акціонера.
Члени Наглядової ради Товариства обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів Товариства на
строк не більший ніж три роки.
Якщо у встановлений законодавством строк Загальними Зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 16 та
17 частини 10.5 статті 10 Статуту, повноваження членів Наглядової Ради припиняються, крім повноважень з
підготовки, скликання і проведення Загальних Зборів.
Ст. 9 Статуту Товариства "ОРГАНИ ТОВАРИСТВА"
Органами Товариства є:
1) Загальні Збори;
2) Наглядова рада Товариства (в подальшому - "Наглядова Рада");
3) Генеральний директор Товариства (в подальшому - "Генеральний директор");
4) Ревізійна комісія Товариства (в подальшому - "Ревізійна комісія").
Наглядова Рада (ст.11 Статуту) складається з 9 (дев'яти) членів. Членом Наглядової Ради Товариства може бути
лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом
Ревізійної комісії.
До складу Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні
директори. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений
таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.
У разі заміни члена Наглядової Ради - представника Акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової Ради
припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового
повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради.
Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама
особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради, з одночасним припиненням договору,
припиняються:
1)
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства (в особі Голови Наглядової Ради
та Генерального директора) за два тижні;
2)
в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
3)
в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
4)
в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим.
5)
у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є
представником Акціонера.
Члени Наглядової ради Товариства обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів Товариства на
строк не більший ніж три роки.
Якщо у встановлений законодавством строк Загальними Зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 16 та
17 частини 10.5 статті 10 Статуту, повноваження членів Наглядової Ради припиняються, крім повноважень з
підготовки, скликання і проведення Загальних Зборів.
Виконавчий орган.

Виконавчим органом (ст. 12 Статуту) Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління поточною
діяльністю Товариства.
Генеральний директор обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років. Генеральним директором може
бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради та Ревізійної комісії.
Припинення повноважень Генерального директора відбуваються шляхом прийняття відповідного рішення
Загальними Зборами. Змінення компетенції Генерального директора відбуваються шляхом внесення змін до
Ревізійна комісія (ст.13 Статуту) є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність
Товариства.
Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюється Положенням про Ревізійну комісію.
Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члена Ревізійної комісії, які обираються строком на 3 (три)
роки, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії
члени інших органів Товариства, корпоративний секретар та особи, які не мають повної цивільної дієздатності.
Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які
мають цивільну дієздатність. Порядок висунення кандидатів в члени Ревізійної комісії регулюється Положенням
про Ревізійну комісію.
Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів.
Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА РАДА (ст.11 Статуту):
До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених діючим законодавством України,
Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами.
До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
1)
затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства і які прямо передбачені Статутом або Положенням про Наглядову Раду;
2)
підготовка (затвердження) порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення
та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів;
3)
прийняття рішень про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів згідно із Статутом
Товариства у випадках, встановлених діючим законодавством України;
4)
прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Товариством;
5)
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій) на суму, що не
перевищує 25 % вартості активів Товариства (рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25%
вартості активів Товариства, приймається Загальними Зборами);
6)
прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших (крім акцій) цінних паперів;
7)
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством України;
8)
обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством України;
9)
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
10)
надавання рекомендацій Загальним Зборам стосовно визначення дати складання переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
11)
визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
Зборів та мають право на участь в Загальних Зборах;
12)
прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання,
у випадку якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належить більш ніж 90 відсотків
простих акцій товариства, яке приєднується, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення
Товариства;
13)
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або
послуг, які є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства;
14)
прийняття рішення про вчинення правочинів, відносно яких є зацікавленість, у випадках передбачених
діючим законодавством України;
15)
прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги,
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
16)
вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
17)
заснування, реорганізація та ліквідація філіалів, дочірніх підприємств та представництв Товариства та
затвердження їх статутних документів (внутрішніх положень);
18)
участь або припинення участі у спільній діяльності;
19)
прийняття фінансових зобов'язань у вигляді отримання у позику будь-яких грошових коштів або
отримання кредиту або авансового платежу в будь-якій формі (також включаючи виконання будь-якої операції, яка
має аналогічний комерційний ефект як і операції щодо позики грошових коштів або отримання авансового
платежу або кредиту) або надання будь-якої гарантії, компенсації або забезпечення, згідно з яким відповідальність
Товариства може складати суму еквівалентну від 5 000 000 доларів США до 10 000 000 доларів США (або
еквівалент цих сум в іншій валюті) не під час звичайної господарської діяльності.
20)
прийняття фінансових зобов'язань, в тому числі, але не обмежуючись виключно цим, отримання у позику
будь-яких грошових коштів або отримання кредиту або авансового платежу в будь-якій формі (також включаючи
здійснення будь-якої операції, яка має аналогічний комерційний ефект як операція з позики грошових коштів або
отримання авансового платежу або кредиту) або надавання будь-якої гарантії, компенсації або забезпечення, згідно
з яким відповідальність Товариства може складати суму еквівалентну від 5 000 000 доларів США до 15 000 000
доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті) під час звичайної діяльності;
21)
створення або надання згоди на існування будь-якого обтяження щодо будь-якого з активів Товариства,
включаючи земельні ділянки та інше нерухоме майно, основні виробничі засоби та об'єкти інтелектуальної
власності (за винятком заставного права, яке виникає згідно з законом або права на утримання, яке виникає під час
звичайної діяльності) на суму еквівалентну від 3 000 000 доларів США до 5 000 000 доларів США (або еквівалент
цих сум в іншій валюті);
22)
затвердження інвестиційних планів, включаючи будівництво нових об'єктів та модернізацію існуючої
матеріальної бази, а також продаж або списання капітальних активів, балансова або ринкова вартість яких
перевищує 50 000 доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті);
23)
продаж або інше розпорядження частками в статутному капіталі, акціями або іншими цінними паперами
будь-якої компанії, в якій Товариство є учасником;
24)
створення або надання згоди на існування будь-якого обтяження стосовно акцій або статутного капіталу
будь-якої компанії, в якій Товариство є учасником;
25)
прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання повноважень та призначення
особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

26)
прийняття фінансових зобов'язань, в тому числі ,але не обмежуючись виключно цим, отримання в позику
будь-яких грошових коштів або отримання кредиту або авансового платежу в будь-якій формі (також включаючи
здійснення будь-якої операції, яка має аналогічний комерційний ефект як і операція з позикою грошових коштів
або отримання авансового платежу або кредиту) або надання будь-якої гарантії, компенсації або забезпечення,
згідно з якими відповідальність Товариства перевищує суму еквівалентну 1 000 000 доларів США, але не більш
суми, еквівалентної 5 000 000 доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті) не в межах звичайної
господарської діяльності;
27)
прийняття фінансових зобов'язань, в тому числі, але не обмежуючись виключно цим, отримання в позику
будь-яких грошових коштів або отримання кредиту або авансового платежу в будь-якій формі (також включаючи
здійснення будь-якої операції, яка має аналогічний комерційний ефект як і операція з позикою грошових коштів
або отримання авансового платежу або кредиту) або надання будь-якої гарантії, компенсації або забезпечення,
згідно з якими відповідальність Товариства перевищує суму еквівалентну 3 000 000 доларів США, але є менше
суми, еквівалентної 5 000 000 доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті) в межах звичайної
господарської діяльності;
28)
відчуження основних активів Товариства, включаючи земельні ділянки та інше нерухоме майно, основні
виробничі засоби та об'єкти інтелектуальної власності (за винятком заставного права, яке виникає згідно з законом
або права на утримання, яке виникає під час звичайної господарської діяльності) в розмірі суми, еквівалентної від
1 000 000 доларів США до суми, еквівалентної 3 000 000 доларів США (або еквівалент цих сум в іншій валюті);
29)
попереднє надання згоди на укладання угод з особами, які займають керівні посади в Товаристві (за
винятком трудових договорів), їх афілійованими особами та юридичними особами, в яких вони є кінцевими
бенефіціарами;
29-1) визначення переліку осіб, що займають керівні посади в Товаристві відповідно до п. 29) цієї статті.
30)
узгодження призначення Генеральним директором визначених Наглядовою Радою ключових керівників
Товариства, які несуть відповідальність за такі сфери діяльності: фінанси, виробництво та господарська діяльність
(закупки та продаж);
31)
затвердження стратегічних планів Товариства строком на 5 - 7 років, в якому відображаються
мінімальний рівень прибутковості бізнесу, об'єм товарної продукції, оптимальний об'єм інвестицій, строки
реалізації інвестиційних проектів, інші фінансові та комерційні показники та коректування стратегічних планів
Товариства;
32)
затвердження, згідно показникам стратегічного плану, бюджетів прибутків (план виробництва та реалізації
продукції) та витрат (план бюджету витрат) Товариства;
33)
визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
34)
прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
35)
надсилання в порядку, передбаченому діючим законодавством України, пропозицій Акціонерам про
придбання особою (особами, які діють спільно) значного пакету акцій Товариства згідно з діючим законодавством
України;
36)
попередній розгляд річного звіту Товариства, висновків Ревізійної Комісії, надання на розгляд Загальних
Зборів пропозицій (рекомендацій) щодо розподілу прибутку та порядку покриття збитків Товариства;
37)
попередній розгляд проектів рішень та інших документів, пов'язаних з проведенням Загальних Зборів;
38)
затвердження умов договорів, які укладаються з членами Ревізійної Комісії, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпис договорів з членами Ревізійної Комісії;
39)
затвердження умов трудового договору контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором,
встановлення розміру його винагороди;
40)
утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що
належать до компетенції Наглядової Ради;
41)
рішення інших питань, які належать до виняткової компетенції Наглядової Ради згідно зі Статутом.
Генеральний директор Товариства (ст.12 Статуту)
Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю
Товариства.
Генеральний директор обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років.
Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.
Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Положенням про виконавчий орган,
Статутом та діючим законодавством України.
Права та обов'язки Генерального директора визначаються діючим законодавством України, Статутом, Положенням
про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором (контрактом). Від імені Товариства трудовий
договір (контракт) з Генеральним директором підписав Голова Наглядової Ради.
Генеральний директор має право діяти без довіреності від імені Товариства, в тому числі представляти його
інтереси, видавати накази та давати розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками
Товариства.
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточної
діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.
До компетенції Генерального директора належать:
1)ініціювання проведення позачергових Загальних Зборів у випадку ініціювання провадження про визнання
Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів та оперативних задач Товариства та
забезпечення їх реалізації;
3)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

4)складання та надання Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства й (або) надання на розгляд
Загальних Зборів;
5)розробка та узгодження з Наглядовою Радою Товариства, а також іншими органами та особами у відповідності з
діючими в Товаристві на момент проведення такого узгодження регламентами щорічних кошторисів, узгодження з
Наглядовою Радою порядку та умов визначення виплати винагороди, а також параметрів ключових показників
ефективності працівникам Товариства рівня заступників Генерального директора та директорів за напрямками.
6)затвердження штатного розкладу та схем взаємодії підрозділів Товариства, затвердження посадових інструкцій
та посадових окладів працівників Товариства;
7)призначення чи звільнення керівників філіалів, представництв та дочірніх підприємств Товариства за
узгодженням з Наглядовою Радою (крім випадків звільнення за власним бажанням);
8)укладання та виконання колективного договору;
9)призначення та відклик осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Генерального
директора, за узгодженням з Наглядовою Радою;
10)надання звітності Наглядовій Раді та Загальним Зборам у встановлені строки чи за їх вимогою;
11)юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
12)розпорядження майном Товариства в межах сум для правочинів, які встановлені цим Статутом;
13)розробка проекту Положення про порядок створення та використання фондів, які утворюються за рахунок
прибутку Товариства й надання його на затвердження Загальних Зборів;
14)рішення всіх інших питань, які виникають під час поточної господарської діяльності Товариства й відносяться
до компетенції Генерального директора.
15)призначення, за узгодженням з Наглядовою Радою, ключових керівників Товариства, які несуть
відповідальність за такі сфери діяльності: фінанси, виробництво й господарська діяльність (закупівля й продаж).
Генеральний директор вирішує (включаючи право одноособового підпису будь-яких документів) поточні питання
управління Товариством, включаючи, але не обмежуючись:
- діє без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство у відношеннях Товариства з усіма установами,
підприємствами, організаціями, юридичними та фізичними особами;
- здійснює поточне (оперативне) управління Товариством, організовує його діяльності, забезпечує виконання задач
Товариства, передбачених Статутом;
- з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, вчиняє правочини й підписує будь-які угоди (договори,
контракти) та інші документи від імені Товариства, а також платіжні документи, внутрішні акти та документи
Товариства в межах своїх повноважень, передбачених цим Статутом або рішеннями Загальних Зборів і Наглядової
Ради;
- відає довіреності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом;
- заявляє права та отримує грошові суми, документи й майно будь-якого типу та підписує розписки про їх
отримання;
- забезпечує виконання рішень загальних Зборів та Наглядової Ради;
- відкриває банківські рахунки Товариства та має право розпорядчого підпису за такими рахунками, заносить
кошти на депозити (включаючи депозити в іноземній валюті) на ім'я Товариства;
- представляє Товариство в суді, господарському, адміністративному, третейському суді або арбітражі, в якому
воно може виступати позивачем, відповідачем або третьою особою, веде переговори відносно укладання мирової
угоди й приймає інші необхідні у зв'язку з цим засоби, а також виконує рішення відповідного суду або арбітражу;
- приймає на роботу та звільнює працівників Товариства, наймає агентів, консультантів та інших представників,
визначає розмір їх винагороди та умови найму, заохочує працівників та накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- видає розпорядження та накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- призначає Головного бухгалтера Товариства за пропозицією Наглядової Ради;
- виконує інші функції, які передбачені Статутом, внутрішніх положень Товариства, рішень Загальних Зборів та
Наглядової Ради;
- передає одне чи більше своїх повноважень працівникам Товариства або іншим особам, з урахуванням обмежень,
встановлених цим Статутом та діючим законодавством України;
- організовує підготовку та підписує будь-які документи, необхідні для реалізації вказаних вище повноважень;
- затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком документів, затвердження яких відноситься до
компетенції Загальних Зборів або Наглядової Ради.
Припинення повноважень Генерального директора відбуваються шляхом прийняття відповідного рішення
Загальними Зборами. Змінення компетенції Генерального директора відбуваються шляхом внесення змін до
Статуту.
Генеральний директор є штатним працівником Товариства і одержує заробітну плату за виконання умов трудового
договору (контракту) за рахунок фонду оплати праці Товариства.
Ревізійна комісія Товариства (ст.13 Статуту):
Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Товариства у випадках,
передбачених чинним законодавством України, на запрошення Голови Наглядової Ради Товариства, а також в
інших випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію.
Ревізійна Комісія має право вимагати надання будь-яких документів про господарську діяльність Товариства від
працівника або керівника Товариства, в тому числі від Генерального директора.
Ревізійна Комісія має право рекомендувати Наглядовій Раді Товариства кандидата для виконання функцій
незалежного аудитора.
Члени Ревізійної Комісії Товариства зобов'язані:
1)особисто брати участь у засіданнях Ревізійної Комісії, у проведенні перевірок фінансової та господарської
діяльності Товариства;

2)забезпечувати збереження відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю і не допускати
несанкціонованого розголошення інформації, що стала їм відомою у процесі проведення ревізійних перевірок;
3)у встановленому Статутом Товариства порядку вимагати скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів
Товариства в разі виникнення реальної загрози інтересам Товариства;
4)доповідати Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати планових та позапланових перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства, про виявлені факти порушення посадовими особами органу
управління Товариства законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
5) об'єктивно відображати в матеріалах перевірок виявлені факти порушень і зловживань із зазначенням їх причин.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації,
зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.
Аудиторські висновки наведени у Аудиторському звіті щодо результатів аудиту фінансовой звісності Публiчного
акцiонерного товариства "Енергомашспецсталь".

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

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

EMSS HOLDING LIMITED (Кiпр)
HE245521

0000000000

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

КІПР" д/в д/в Cyprus, Nicosia 1066,
Themistokli Dervi, 5 ELENION
BUILDING,

370708378

92.6770945

370708378

0

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього 370708378

92.6770945

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

370708378

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість
(грн)

1

2

3

Акції прості іменні

400000000

0.25

Права та обов'язки

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

4

5

Кожна проста акція Товариства
надає її власнику-Акціонеру
однакову сукупність прав,
включаючи право на:
1) участь в управлінні Товариством в
порядку, передбаченому
законодавством України та цим
Статутом, зокрема, участь в
голосуванні на Загальних Зборах
(безпосередньо або через своїх
представників), участь в обранні
органів Товариства та обрання в такі
органи;
2) участь в розподілі прибутку
Товариства та отриманні його частки
Емітент не робив публічої пропозиції
(дивідендів), у разі його оголошення,
та/або допуску до торгів на фондовій
в порядку та спосіб, передбачені
біржі акцій у 2019році
законодавством України та цим
уставом;
3) отримання в разі ліквідації
Товариства частини його майна або
вартості частини майна Товариства
пропорційно вартості акцій
Товариства, що належать Акціонеру,
в черговості та порядку,
передбаченому законодавством
України та цим Статутом;
4) отримання інформації щодо
господарської діяльності
Товариства, в обсязі та порядку,
передбаченому внутрішніми
нормативними актами Товариства;

5) вільне розпорядження акціями
Товариства, що належать Акціонеру,
в порядку, передбаченому чинним
законодавством України та цим
Статутом;
6) переважне придбання акцій
Товариства, що розміщуються
додатково шляхом закритого
(приватного) розміщення;
7) реалізацію інших прав, що надані
Акціонерам згідно з цим Статутом
та законодавством України.
Одна проста акція Товариства надає
Акціонеру один голос для вирішення
кожного питання на Загальних
Зборах, крім випадків проведення
кумулятивного голосування.
Акціонери-власники простих акцій
Товариства можуть мати й інші
права, передбачені законодавством
України.
Акціонери зобов'язані:
1) дотримуватись Статуту, інших
внутрішніх документів Товариства;
2) виконувати рішення Загальних
Зборів, інших органів Товариства;
3) виконувати свої зобов'язання
перед Товариством, в тому числі
пов'язані з майновою участю;
4) оплачувати акції в розмірі,
порядку та засобами, що передбачені
цим Статутом;
5) не розголошувати комерційну
таємницю та конфіденційну
інформацію щодо діяльності
Товариства.
Акціонери можуть мати також інші
обов'язки, встановлені
законодавством України. Облік
прав власності на акції Товариства

здійснюється у відповідності до
чинного законодавства України.
Примітки

На Українській фондовій біржі проводятся торги акціями ПАТ "ЕМСС" між акціонерами.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

09.06.2010

378/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA0500511003

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

400000000

100000000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Заяв на допуск в лiстiнг товариство не подавало. Розмiщення вiдкрите.
Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, що були анульованi: №31/1/96 вiд 16.01.1996 р., № 191/05/1/00 вiд 11.12.2000р., №25/1/08-Т вiд 24.01.2008р.
у 2010роцi пiдприємство провело дематерiалiзацiю акцiй, у зв"язку з цим пiдприємству видали нове свiдоцтво за №378/1/10 вiд 09.06.2010р. Свiдоцтво №25/1/08 вiд
24.01.2008р. (дата видачi 04 липня 2008р.) анулюється.
У 2011р. було змiнено тип та найменування Товариства, у зв"язку з чим Товариству було видано нове свiдоцтво №378/1/10 з датою видачi 08.06.2011р. Свiдоцтво
№378/1/10 вiд 09.06.2010р. втратило чиннiсть.
У 2019роцi додаткового випуску акцiй не було, рiшення не приймалось.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

1

2

3

09.06.2010

Опис

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

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

4

5

6

7

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

378/1/10
UA0500511003
400000000
100000000.00
389719744
10280256
0
Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства (станом на 14.11.2019р.) загальна кількість голосуючих акцій ПАТ "Енергомашспецсталь" складає
389 753 762 штук, що становить 97,44% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 112 особам.
Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили
переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та
перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від
30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

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

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

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
2629773.0
2490627.0
00
00
1074605.0
1040887.0
00
00
1356693.0
1235116.0
00
00
15184.000
13881.000

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

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

31626.000
151665.00
0
50489.000

31626.000
169117.00
0
47278.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

16.000

16.000

- машини та обладнання

13.000

- транспортні засоби
- земельні ділянки

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
2629773.0
2490627.0
00
00
1074605.0
1040887.0
00
00
1356693.0
1235116.0
00
00
15184.000
13881.000

0.000

31626.000
151665.00
0
50489.000

31626.000
169117.00
0
47278.000

0.000

0.000

16.000

16.000

13.000

0.000

0.000

13.000

13.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

50456.000

47245.000

0.000

0.000

50456.000

47245.000

- інші

4.000
2680262.0
00

4.000
2537905.0
00

0.000

0.000

0.000

0.000

4.000
2680262.0
00

4.000
2537905.0
00

- інші
2. Невиробничого призначення

Усього

Пояснення : Інша інформація щодо основних засобів:

2019
2018
Вартість оформлених у заставу основних засобів 2 669 847
2 665 553
Залишкова вартість основних засобів
що тимчасово не використовуються
(консервація реконструкція тощо)
132 306
132 633
Первісна (переоцінена) вартість повністю
амортизованих основних засобів
51 488
24 251
Вартість інвестиційної нерухомості оціненої
за справедливою вартістю
64 422
66 734
Витрати по позиках в сумі 110 тис. грн. були капіталізовані як частина первісної
вартості активів незавершеного будівництва протягом 2019 роки (2018 рік: 285 тис.
грн.). У 2019 році Підприємство використовувало ставку капіталізації 48% річних
для визначення суми витрат за позиками що підлягають капіталізації (2018 рік: 36%
річних).
Станом на 31 грудня 2013 року Підприємство провело переоцінку основних засобів за
справедливою вартістю з залученням незалежного оцінювача. У 2014-2019 роках
Підприємство не проводило переоцінку основних засобів.

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

За звітний період

За попередній період

-6011087

-7058148

Статутний капітал (тис.грн.)

100000

100000

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

100000

100000

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

Опис

Висновок

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(-6011087.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
капіталу(100000.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні
зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний
капітал АТ на кінець звітного періоду становить 5216 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі
155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

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

Кредити банку, у тому числі :
Кредит "ПАТ "Альфабанк"
Кредит ПАТ "Альфабанк"
Факторинг ПАТ "Альфабанк"
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

751215.00
129420.00
576187.00
45608.00
497.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
13.750
9.400
21.500
Х
Х

Х
18.09.2013
12.09.2011
07.06.2019
Х
Х
Х

0.00

Х

Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х

497.00
0.00

Х
Х

Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

Х
31.12.2021
31.12.2025
31.12.2020
Х
Х

д/н
0.00
0.000
д/н
Податкові зобов'язання
Х
5150.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
9635505.00
Х
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
10392367.00
Х
Х
Опис Непогашена частина боргу; Кредити банку на кiнець 2019р. складає 751215,0 тис.грн.
- заборгованiсть перед ПАТ "Альфа-банк" м.Київ по договору №КС-712/11 вiд 12.09.2011р. у сумi
576187,0 тис.грн.
- заборгованiсть перед ПАТ "Альфа-банк" м.Київ по договору №107-В/13 вiд 18.09.2013р. у сумi
129420,0 тис.грн.
- заборгованiсть перед ПАТ "Альфа-банк" м.Київ по договору №Ф2/19 вiд 07.06.2019р. у сумi 45608,0
тис. грн.
Непогашена частина боргу; За векселями:
Поточнi зобов'язання по векселям виданим на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають
497,0тис.грн.
Непогашена частина боргу; Податковi зобовязання: 5 150,0тис.грн.
Непогашена частина боргу; iншi зобовязання в сумi 9635505,0тис.грн.:
Пенсiйнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 147 960,0тис.грн.
Фiнансовi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду складають 206439,0тис.грн. в т.ч:
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду складають 206439,00 тис.грн. в т.ч:
- позика АТ "Атоменергомаш" за договором 233/07/2013 вiд 22.10.2013 р. Дата погашення другого,
третього, четвертого, п'ятого та шостого траншу за договором 30.04.2027 р., вiдсоток за користування
траншами складає 4,69% рiчних з 16.12.2019 р., позика надана в рос. рублях 249442,00 тис.грн.
- позика АТ "Атоменергомаш" по договору 33/2964-Д вiд 24.06.2014 р., дата погашення 30.04.2027 р.,
вiдсоток за користування 4,69% рiчних з 16.12.2019 р., позика надана рос. рублях складає - 43003,00
тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть по довгостроковим зобов'язанням на кiнець звiтного перiоду в
балансi пiдприємства складає 6424532,0тис.грн.:
- Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EBRD-001 вiд 02.12.2013 р., дата
погашення за договором 26.11.2015 р., вiдсоток за користування позикою 4,5% рiчних, позика надана в
дол. США в сумi 1904410,00 тис.грн.
- Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EМSS-001 вiд 29.08.2012 р., дата
погашення за договором 31.03.2016 р., вiдсоток за користування позикою 5,3% рiчних, позика надана в
дол. США в сумi 237928,0 тис.грн.
- Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EМSS-002 вiд 29.08.2012 р., дата
погашення за договором 31.03.2016 р., вiдсоток за користування позикою 5,3% рiчних, позика надана в
дол. США в сумi 259342,00тис.грн.
- Заборгованiсть перед ROSATOM FINANCE LTD по договору позики EМSS-003 вiд 29.08.2012 р., дата
погашення за договором 31.03.2016 р., вiдсоток за користування позикою - 5,3% рiчних, позика надана в
дол. США в сумi 356892,00тис.грн.

- заборгованiсть перед АТ "Атоменергомаш" по договору 233/07/2013 вiд 22.10.2013 р., дата погашення
другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого траншу за договором - 30.04.2027 р., вiдсоток за
користування траншами складає 4,69% рiчних з 16.12.2019 р., позика надана в рос. рублях в сумi
31564,00 тис.грн.
- заборгованiсть перед АТ "Атоменергомаш" по договору 33/2964-Д вiд 24.06.2014 р., дата погашення
30.04.2027 р., вiдсоток за користування 4,69% рiчних з 16.12.2019 р., позика надана в рос. рублях в сумi
4698,00 тис.грн.
- заборгованiсть перед АТ "Атоменергомаш" по договору EBRD-001-S вiд 02.12.2013 р. (оплата
вiдсоткiв Поручителем за договором позики EBRD-001 вiд 02.12.2013 р.), строк дiї договору поруки до
повного виконання всiх зобов'язань за договором, порука надана в дол. США в сумi 418340 тис. грн.
- заборгованiсть перед АТ "Атоменергомаш" по договору EMSS-S-АЭМ вiд 01.10.2012 р. (оплата
вiдсоткiв Поручителем за договорами позики EMSS-001 вiд 29.08.2012 р. 65626 тис. грн., EMSS-002 вiд
29.08.2012 р. 71532 тис. грн., EMSS-003 вiд 29.08.2012 р. 98438 тис. грн.), строк дiї договору поруки до
повного виконання всiх зобов'язань за договором, порука надана в дол. США в сумi 235596 тис. грн.
- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FL вiд 09.07.2010 р. Дата погашення позики
20.06.2020 р. Вiдсотки складають 4,2% рiчних з 21.02.2017р., надана в доларах США. Заборгованiсть по
договору на кiнець звiтного перiоду складає 1304202,0тис.грн.
- позика Atomenergomash Cyprus Limited за договором 1/FI вiд 09.07.2010 р. Дата погашення позики
20.06.2020 р. Вiдсотки складають 4,3% рiчних з 09.03.2017р., надана в доларах США. Заборгованiсть по
договору на кiнець звiтного перiоду складає 1501215,0тис.грн.
- позика Укрмашiнвест по договору №ПП-06 вiд 30.03.2006 р. Строк повернення позики 01.06.2020р.
Вiдсоток за користування позикою 24%. Надана в гривнi. Заборгованiсть по договору на кiнець звiтного
перiоду складає 1,0 тис. грн.;
- позика Укрмашiнвест по договору №ПП-14/2 вiд 19.12.2007 р. Строк повернення позики 01.06.2020 р.
Вiдсоток за користування позикою - 24%. Надана в гривнi. Заборгованiсть по договору на кiнець
звiтного перiоду складає 1,0 тис. грн.;
Заборгованiсть перед UMP TRADING SA по договору позики 001/2010 вiд 03.09.2010р. позика надана в
Євро - 170343,0тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду в балансi
пiдприємства складає 1415018,0 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування на кiнець звiтного перiоду у балансi 4647,0
тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi складають на кiнець 2019року 19994,0 тис.грн. поточна заробiтна плата.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в балансi пiдприємства складають на кiнець
2019року 1326103,0 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками на кiнець звiтного перiоду складають 966,0тис.грн.
Поточнi забезпечення на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 50836,0тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 39010,0тис.грн.

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

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

виробництво двигунiв та турбин 28.11.0

1 132 252,3тис.грн.

1132252.30

50.1

761 488,6 тис.грн

761488.60

39.3

2

виробництво машин та устаткування для
металургiї 28.91.1

324 шт. / 15 069,0
тис.грн

694711.10

30.7

369 шт. / 15 069,0
тис.грн

750187.40

38.7

вузли та деталi машин спецiального призначення
177 398,9 тис.грн
28.99

177398.90

7.8

175202.40

9

3

175 202,4 тис.грн.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
брухт металевий
ферро матерiали
допомiжнi матерiали
заробiтна плата i соцiальнi нарахування
амортизацiя
природний газ
електроенергiя
iншi витрати

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
20.00
18.00
15.30
11.00
8.20
14.00
5.40
8.10

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

ТОВ "БДО"

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

ПрАТ "Акцiонерна Страхова компанiя "IНГО Україна"

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

ТОВ Промексперт

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
20197074
49000 Днiпропетровська область д/н м. Дніпро вул. Андрія Фабра, 4
Свiдоцтво №2868
Аудиторська палата України

23.04.2002
(056) 370-30-43
(056) 370-30-45
Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку
Надання аудиторських послуг, у тому числі у формі аудиторських
перевірок (аудиту), ведення та відновлення бухгалтерського обліку,
консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
експертиз та оцінки стану фінансового-господарської діяльності та інших
видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності
суб'єктів господарювання та забезпечення аудиту.

Приватне акцiонерне товариство
16285602
01054 Київська область д/н м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська буд.33
АВ 546570 АВ 546579
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

16.07.2010
044 490-27-44
044 490-27-48
страхова дiяльнiсть
ПрАТ "Акцiонерна Страхова компанiя "IНГО Україна" є страховиком
майнових iнтересiв ПАТ "ЕМСС", що не суперечать закону, пов'язанi з
володiнням, користуванням, розпорядженням майном, а саме: будiвлями,
земельними ділянками, устаткуванням (машини, iнструменти, прилади,
iнвентар).

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
32466714
84100 Донецька область д/н м.Слов'янськ вул. Василівська, 58-18
Сертифiкат № 190/16
Фонд державного майна України

01.03.2016
0956653460

Факс
Вид діяльності
Опис

06264 3-48 -56
Оцiночна дiяльнiсть
ТОВ "Промексперт" згiдно з договором надає послуги Товариству з
оцiнки об'єктiв нерухомого майна, машин та обладнання.

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

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Опис

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 Київська область д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Правила ЦДЦП
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, рiшення №
2092
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-40
Центральний депозитарiй проводить дiяльнiсть з депозитарного облiку та
обслуговування обiгу цiнних паперiв
ПАТ "НДУ" надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску
цiнних паперiв емiтента: приймає на зберiгання вiд емiтента глобальний
сертифiкат випуску цiнних паперiв, вiдкриває та веде рахунки емiтента в
цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених емiтентом цiнних
паперiв власного випуску, виконує операцiї емiтента з випуском цiнних
паперiв на пiдставi розпоряджень та iн.

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

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги"

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

ТОВ "Альтера Фінанс"

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
33306921
01001 Київська область д/н м. Київ вул.Хрещатик, 19а
Свiдоцтво № 3516
Аудитоська палата України

27.01.2005
(044) 490-30-00
(044) 490-30-30
Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiк
ТОВ "Ернст енд Янг аудиторськi послуги" проводить аудиторськi
перевiрки з питань пiдтвердження фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансового звiтування. Висловлює незалежну
професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПАТ
"ЕМСС" вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi,
адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
30702104
03040 Київська область д/н м. Київ проспект Голосіївський, буд. 70,
кімната 405
АЕ № 286622

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

НКЦПФР

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

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

10.10.2013
д/н
д/н
депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
ТОВ "Альтера Фінанс" вiдкриває та обслуговує рахунки у цiнних паперах
власникам iменних акцiй емiтента , а також надає послуги по зберiганню
належних власникам цiнних паперiв

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до
НКЦПФР
Подання звітності до НКЦПФР
ТОВ "МАКАУДИТСЕРВІС"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
21994619
02140 Київська область д/н м. Київ вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1
1988
Аудиторська Палата України

23.02.2001
(044)22-88-914
д/н
Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку, надання аудиторських послуг
ТОВ "Макаудитсервіс" проводить аудиторськi перевiрки з питань
пiдтвердження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну
думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам
чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi
вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод.
ТОВ "Макаудитсервіс" проводить аудиторськi перевiрки з питань
пiдтвердження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну
думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам
чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi
вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод.

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

ПрАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування"

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

ПрАТ СК "ПЗУ Україна"

Приватне акцiонерне товариство
30968986
02160 Київська область д/н , м.Київ вул. Рибальська,22
АЕ 522523 АЕ 522510
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
14.08.2014
(044) 490-46-00
д/н
страхова діяльність
ПрАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування" є страховиком майнових
інтересів ПАТ "ЕМСС", що не суперечать чинному законодавству
України, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням
майном.

Приватне акцiонерне товариство
20782312
04112 Київська область д/н м.Київ вул. Дегтярівська,62
АВ 500113 АВ 500100
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

15.12.2009
(044) 238-6-238
д/н
страхова діяльність
ПрАТ СК "ПЗУ Україна" є страховиком майнових інтересів ПАТ
"ЕМСС", що не суперечать закону, пов'язані з володінням,
користуванням, розпорядженням майном, а саме: будівлями, земельними
ділянками, устаткуванням (машини, інструменти, прилади, інвентар)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Енергомашспецсталь"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ДВИГУНIВ I ТУРБIН, КРIМ
АВIАЦIЙНИХ, АВТОТРАНСПОРТНИХ I МОТОЦИКЛЕТНИХ
ДВИГУНIВ
Середня кількість працівників 1412
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 84306 Донецька область м. Краматорськ ПАТ
"Енергомашспецсталь", т.(06264) 60132

2020

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

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

Коди
01
01
00210602
1412900000
112
28.11

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
1118
1000
1949
1793

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

5814
3865
96894
2629805
3648666
1018861
50456
66734
16278
--

6150
4357
96241
2490661
3716618
1225957
47245
64422
17177
--

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

---1391
2780495

---1907
2637847

1100

885488

1301775

1101
1102
1103
1104
1110
1120

220215
450161
214306
806
---

258105
664154
378975
541
---

1125

302200

244865

1130

7684

28372

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167

68426
602
1349
-15900
4
15896

71441
602
13353
-21672
17
21655

2364
1246
280846
1245400
1611384
365984
1950
2258
308
---

113176
-89677
-1732167
524253
165578
214329
84358
59988
-5539
144475
165566

33654
-1328
-104885
1
104870

Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1170
1190
1195

2636
42128
1325811

2245
59710
1743433

1200

--

--

1300

4106306

4381280

1960
3236
984896
-2717063

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

100000

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

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

980483
22
--8138653
---7058148

918531
210634
--7240252
---6011087

1500

--

--

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

1505
1510
1515
1520
1525
1595

107915
817950
470702
--1396567

147960
749122
501846
--1398928

1600

7271010

6633064

Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1605

956

497

1610

--

--

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

1615
1620
1621
1625
1630

1874954
4185
-3542
16334

960242
5150
-4647
19994

1635

442550

1279033

1640

966

966

1660
1665
1690
1695

145808
-7582
9767887

50836
-39010
8993439

1700

--

--

Баланс

1900

4106306

4381280

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
100000
100000

Примітки до "Балансу" розкрито у розділі "Примітки"
Генеральний директор

________________

Гнiздицький Вiталiй Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Рудь Тамара Iванiвна

--15000
331524
--446524
--

45501
784726
776510
--1606737
43944

1431
--

311556
1805
-3526
7267
265906
824
9903
-17640
663802
--

2717063

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акцiонерне товариство
"Енергомашспецсталь"

2020

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00210602

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2019 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

1935993

2373313

2050

(1868525)

(2084175)

2090

67468

289138

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
1413543
(92822)
(81918)
(116873)

(--)
341154
(72675)
(99011)
(290590)

2190

1189398

168016

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-204437
3005
(411635)
(--)
(112263)

(--)
-74
2232
(439950)
(--)
(19747)

2290

872942

--

2295
2300

(--)
--

(289375)
--

2305

-6571

-4245

2350

866371

--

2355

(--)

(293620)

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

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

-36493
-36493

-23540
-23540

2455

-6571

-4245

2460
2465

-29922
836449

-19295
-312915

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

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
1746790
273164
58281
213886
325870
2617991

За аналогічний
період попереднього
року
4
1793956
210426
45293
209027
351692
2610394

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

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
400000000
400000000
2.16592750

За аналогічний
період попереднього
року
4
400000000
400000000
( 0.73405000)

2615

2.16592750

( 0.73405000)

2650

--

--

Примітки до звіту про фінансові результати наведено у розділі "Примітки"
Генеральний директор

________________

Гнiздицький Вiталiй Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Рудь Тамара Iванiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Енергомашспецсталь"

2020

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00210602

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2019 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання 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
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

1255882

1718391

3005
3006
3010
3015
3020

200309
200309
3959
1632130
336

186378
184665
3339
751059
193

3025

995

74

3035
3040
3095

467
5044
2392114

1476
22905
1906856

3100

(2272916)

(2091826)

3105
3110
3115
3117
3118
3135
3140
3145

(213220)
(69724)
(63403)
(853)
(62550)
(281208)
(12693)
(14898)

(163483)
(55466)
(51264)
(--)
(51264)
(116621)
(7431)
(14636)

3150

(1006)

(4393)

3190
3195

(2392581)
169587

(1894028)
191523

3200

2401

7422

3205

--

32960

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(43245)

(93410)

3260
3270
3290
3295

(27458)
(--)
(--)
-68302

(55211)
(--)
(--)
-108239

3300

--

--

3305
3340

47220
758

4500
1156

3345

(--)

(--)

3350
3355
3360
3390

64016
(--)
(69577)
(9305)

41159
(--)
(51895)
(3722)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3395
3400
3405
3410
3415

-94920
6365
15900
-593
21672

-91120
-7836
24573
-837
15900

Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв розкрито у роздiлi "Примiтки"
Генеральний директор

________________

Гнiздицький Вiталiй Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Рудь Тамара Iванiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акцiонерне товариство
"Енергомашспецсталь"

2020

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00210602

Звіт про власний капітал
за 2019 рік
Форма № 4

Стаття

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

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
Всього
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4000 100000 980483
22
--8138653
---7058148
4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

100000

980483

22

--

-8138653
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1.
ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне акцiонерне товариство "Енергомашспецсталь" (далi - Пiдприємство, Компанiя
або ПАТ "Енергомашспецсталь") було зареєстровано в Українi 1964 р. i на даний
момент завод з величезним науково-технiчним потенцiалом, що володiє новiтнiми
металургiйним, метало - i механообробним устаткуванням, що дозволяє виготовляти
ключове обладнання для атомної i теплової енергетики, суднобудування, газової,
нафтохiмiчної та металургiйної промисловостi, є однiєю з компанiй України, що
працює на вiтчизняному та мiжнародному ринках. Основна дiяльнiсть Пiдприємства є
виробництво i реалiзацiя спецiальних видiв лиття, поковок i прокату.
Середня облiкова чисельнiсть працiвникiв 1408 чоловiк.
Апарат управлiння, юридична адреса i виробничi потужностi Пiдприємства розмiщенi
за адресою: Україна Донецька область м. Краматорськ ПАТ "Енергомашспецсталь",
т.(06264) 60132.
Iнформацiя про структуру володiння станом на 31 грудня 2019 i на 31 грудня 2018
р. розкрита в Примiтцi 25.
2.
УМОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ ТА ПОЛIТИЧНА СИТУАЦIЯ В УКРАЇНI
На дату затвердження окремої фiнансової звiтностi українська економiка знаходиться
в затяжнiй кризi, ускладненому вiйськовим конфлiктом на сходi України i невизнаним
вiддiленням Автономної республiки Крим. Уряд України не полишає спроб проведення
комплексних структурних реформ, якi мають на метi усунення iснуючих дисбалансiв в
економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, удосконалення
судової системи, тощо та, в кiнцевому пiдсумку, створення умов для економiчного
зростання в країнi.Банкiвська система залишається вкрай нестабiльною через малi
обсяги капiталу i погану якiсть активiв, а українськi компанiї та банки, як i
ранiше, вiдчувають брак фiнансування з боку внутрiшнiх i мiжнародних фiнансових
ринкiв.Триває перiод погашення боргiв, якi Україна залучала в кризовi перiоди, щоб
мати валютну лiквiднiсть та поповнювати резерви НБУ. Показник вiдношення боргу до
ВВП зменшується, проте валютнi виплати за державним боргом залишаються
концентрованими. У 2020 роцi вони скоротяться порiвняно з нинiшнiм роком, однак
будуть значними. Сукупно у 2020 - 2022 роках валютнi виплати уряду та НБУ разом з
вiдсотками перевищать 24 млрд. доларiв. Бiльшу частину цiєї суми потрiбно буде
рефiнансувати на зовнiшнiх ринках.Заморожений вiйськовий конфлiкт у схiднiй
частинi країни є постiйним джерелом невизначеностi i напруги, та є ознаки
збереження такої ситуацiї на довготривалий перiод.Хоча управлiнський персонал
вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної дiяльностi
Пiдприємства, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть загальних
умов здiйснення дiяльностi в Українi може спричинити негативний вплив на
результати а дiяльностi та фiнансовий стан Пiдприємства, характер та наслiдки
якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає
поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в
Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Пiдприємства. Майбутнi умови
здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.
3.
ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi ("МСФЗ") у редакцiї, затвердженiй Радою з мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО). Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi
до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1, затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 7 лютого 2013 року у межах чинного
законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та мiжнародних
стандартiв який базується на принципах Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, але має певний перелiк особливостей у частинi обов'язкового змiсту та
формату звiтностi, який не може бути вiдкоригований з урахуванням особливостей
господарської дiяльностi суб'єкта господарювання, а саме: фiнансова звiтнiсть має
вичерпаний, унiфiкований перелiк статей, якi мають бути заповненi усiма
компанiями, якi формують звiтнiсть.Дана фiнансова звiтнiсть Пiдприємства
пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiку за iсторичною вартiстю, за винятком
основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi, фiнансових активiв доступних для
продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.Функцiональною валютою та валютою
подання даної фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня ("грн").
фiнансова звiтнiсть складена в тисячах українських гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть Пiдприємства станом на 31 грудня 2019 р. та за перiод, що
закiнчився на цю звiтну дату, була затверджена керiвництвом Пiдприємства до
випуску 30 березня 2020 р.
Безперервнiсть дiяльностi

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на пiдставi принципу безперервностi
дiяльностi, що припускає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi
поточної операцiйної дiяльностi.
Чистий прибуток Пiдприємства за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 р., склав 866
371 тис. грн. (у 2018 роцi. чистий збиток Пiдприємства: (293 620) тис. грн.). При
цьому зобов'язання Пiдприємства перевищують його активи на 6 011 087 тис. грн. на
31 грудня 2019р. (2018р.: на 7 058 148 тис. грн.)
Iсторично, виробничий портфель Пiдприємства формувався переважно за рахунок
замовлень вiд клiєнтiв з Росiйської Федерацiї та схiднiй частинi України. В
результатi нестабiльної полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, як описано в
Примiтцi 2 вище, а також напруженостi у вiдносинах мiж Україною i Росiйською
Федерацiєю, Пiдприємство зiткнулося зi скороченням обсягу виробничих замовлень
покупцями в 2014-2017 роках. За перiод 2018-2019 Пiдприємство збiльшило свої
виробничi та комерцiйнi потужностi для покращення свого фiнансового стану.З метою
пiдтримки операцiйної дiяльностi Пiдприємства, керiвництво знаходиться в
постiйному пошуку нових ринкiв для експорту продукцiї. Здатнiсть Пiдприємства
розширити свою базу клiєнтiв залежить вiд здатностi розширити географiю продажiв,
а також вiд позитивного розвитку полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi,
включаючи схiдну частину України, де знаходяться виробничi потужностi
Пiдприємства.
Станом на 31 грудня 2019 р кредитний портфель Пiдприємства становив 7 382 186 тис.
грн., з яких 7 336 576 тис. грн. деномiнованi в iноземних валютах (євро i дол.
США, рублi). Валютний ризик Пiдприємства, пов'язаний з кредитами i позиками в
iноземнiй валютi (євро i дол. США) повинен хеджуватися експортною виручкою
Пiдприємства. У 2019 роцi частка виручки, деномiнованi в iноземних валютах (євро i
дол. США), становила 76%.
Станом на 31 грудня 2018 р кредитний портфель Пiдприємства становив 8 559 663 тис.
грн., з яких 8 559 660 тис. грн. деномiнованi в iноземних валютах (євро i дол.
США, рублi). Валютний ризик Пiдприємства, пов'язаний з кредитами i позиками в
iноземнiй валютi (євро i дол. США) повинен натуральним чином хеджуватися
експортною виручкою Пiдприємства.
Здатнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
залежить вiд її здатностi
[i] розширити свою базу клiєнтiв i досягти збiльшення операцiйного прибутку в
майбутньому, щоб мати можливiсть генерувати достатнi грошовi потоки i погасити
зобов'язання або [ii] реструктурувати заборгованiсть перед постачальниками i
банками або [iii] комбiнацiї всього згаданого вище.
Альтернативно, лiквiднiсть Пiдприємства може бути забезпечена АТ "Атоменергомаш"
i/або iншими пов'язаними сторонами пiд спiльним контролем. Пiдприємство отримало
лист пiдтримки вiд АТ "Атоменергомаш" про готовнiсть при необхiдностi надати
Пiдприємству фiнансову пiдтримку або надати сприяння у залученнi фiнансування для
продовження нею своєї дiяльностi на безперервнiй основi як мiнiмум до 30 вересня
2021 р. В той же час, беручи до уваги погiршення вiдносин мiж Україною та
Росiйською Федерацiєю i статус кiнцевої материнської компанiї Пiдприємства, яка
контролюється урядом Росiйської Федерацiї, є iстотна невизначенiсть вiдносно того,
чи не виникне юридичних або полiтичних обмежень у наданнi фiнансової пiдтримки в
майбутньому, якщо така пiдтримка буде необхiдна.
Залежнiсть вiд досягнення операцiйної ефективностi, реструктуризацiї боргiв та
отримання фiнансування вiд пов'язаних сторiн, з мiсцем реєстрацiї в Росiйськiй
Федерацiї, є iстотною невизначенiсть, яка може поставити пiд сумнiв здатнiсть
Пiдприємство продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, i тому
Пiдприємство може бути не в змозi реалiзувати свої активи i погасити свої
зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.
4.
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Визнання доходiв
Дохiд вiд договорiв з клiєнтами
Пiдприємство визнає дохiд, коли (або у мiру того, як) вона задовольняє
зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив)
клiєнтовi. Актив передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль
над таким активом. Контроль над активом означає здатнiсть керувати використанням
активу та отримувати практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль мiстить в себе
спроможнiсть заборонити iншим суб'єктам господарювання керувати використанням
активу та отримувати вигоди вiд нього. Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi
потоки (надходження грошових коштiв або економiя грошових коштiв, якi вибувають),
якi можуть бути отриманi безпосередньо чи опосередковано.
Визнання доходу за договорами з клiєнтами проходить за наступною моделлю iз п'яти
крокiв:
крок 1: Iдентифiкацiя договору;
крок 2: Iдентифiкацiя зобов'язань, що пiдлягають виконанню в рамках договору;
крок 3: Визначення цiни операцiї;
крок 4: Розподiл цiни операцiї на зобов'язання, що пiдлягають виконанню;

крок 5: Визнання виручки.
Згiдно з вимогами МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" Пiдприємством було
проведено аналiз доходiв вiд звичайної дiяльностi для iдентифiкацiї категорiй
виручки вiдповiдно до їх сутi, ризикiв та контролiв, що їм притаманнi, внаслiдок
чого було видiлено категорiї основних лiнiй товарiв. Такими лiнiями є Поковки з
металообробкою, Складальнi вузли, Лиття, Кування, Злитки та Послуги.
Дохiд вiд продажу виробiв власного виробництва та сировини
Категорiя являє собою договори продажу продаж промислових виробiв, що пов'язанi з
виробництвом виробiв з металу. Продаж товарiв у роздрiб не здiйснюється. Договори
укладаються в письмовiй формi та мiстять всi необхiднi реквiзити, проте,
постачання здiйснюються пiсля отримання замовлення, у якому встановлено
номенклатуру, цiни та iншi необхiднi умови, а отже кожне замовлення розглядається
як окремий договiр. Компанiя не надає iндивiдуальних знижок, цiна товару
встановлюється для всiх категорiй покупцiв, а отже окремi замовлення не впливають
один на одного та не мiстять суттєвих прав покупцiв або змiнної компенсацiї.
Невизначенiсть щодо ймовiрностi отримання компенсацiї на початку дiї угоди,
облiковується в майбутньому як можливi збитки вiд знецiнення дебiторської
заборгованостi, а не як змiнна компенсацiя. Змiни умов договору облiковуються
перспективо, адже розглядаються в контекстi застосування МСФЗ як новi угоди.
Компанiя облiковує повернення товару як зменшення виручки у момент настання подiї,
адже такi операцiї є рiдкiсними та не суттєвими за сумою. Враховуючи, що початкова
очiкувана тривалiсть договорiв є меншою за рiк, Компанiя не розкриває iнформацiї
щодо зобов'язань, якi лишились не виконаними станом на дату фiнансової звiтностi
та очiкуванi строки визнання доходу. Витрати за договорами облiковуються як
незавершене виробництво за вiдповiдними стандартами МСБО 2 "Запаси". Компанiя може
мати договори з третiми сторонами про надання поруки вiд третьої сторони що до
компенсацiї покупцю в разi невиконання Компанiєю деяких умов договору. Компанiя
поєднує названi договори з метою облiку доходу вiд основної дiяльностi з
договорами постачання. Враховуючи, що такi послуги не можуть бути вiдокремленими
зобов'язаннями в контекстi застосування МСФЗ 15, Компанiя розглядає послуги у
складi цiни операцiї, i, вiдповiдно, у зменшеннi цiни реалiзацiї та доходу вiд
звичайної дiяльностi.Договори мiстять зобов'язання Компанiї щодо постачання та
передачi у власнiсть клiєнта промислових товарiв власного виробництва. Компанiя
розглядає постачання товарiв до складу отримання, як єдине зобов'язання до
виконання. Компанiя визнає дохiд в момент, коли клiєнт отримує контроль над
переданими товарами у виглядi передачi права власностi. Зобов'язання в рамках
угоди задовольняються в певний момент часу. Компанiя вважає моментом передачi
контролю над товаром момент, коли до клiєнта переданi всi ризики та вигоди вiд
виконання даних угод, а у Компанiї бiльше не залишається зобов'язань в рамках цiєї
угоди та клiєнт не має претензiй щодо виконання. Такий момент зазвичай є моментом
отримання товарiв клiєнтом, що затверджується сторонами у виглядi пiдписання
вiдповiдних документiв. Максимальними термiнами мiж датою передачi контроля та
датою оплати є строки до пiв року, вiдповiдно договори Компанiї не мiстять
суттєвого компоненту фiнансування.
Собiвартiсть продажiв
Собiвартiсть продажiв, що вiдносяться до однiєї i тiєї ж транзакцiї, визнається
одночасно з вiдповiдним доходом.
Операцiї в iноземних валютах.Операцiї, деномiнованi у валютах, що вiдрiзняються
вiд функцiональної валюти ("iноземнi валюти"), перераховуються у функцiональну
валюту за обмiнним курсом НБУ на дату проведення операцiї. Грошовi (монетарнi)
активи i зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються по
вiдповiдному обмiнному курсi на дату складання звiтностi. Всi курсовi рiзницi
визнаються в складi звiту про фiнансовi результати.
Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по
операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту
Пiдприємства за обмiнними курсами НБУ на кiнець звiтного перiоду, вiдображаються у
складi прибутку чи збитку за звiтний перiод. Негрошовi (немонетарнi) статтi, якi
оцiнюються по iсторичнiй вартостi в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним
курсом, що дiяв на дату первинної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що
дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточний податок - це сума, що, як очiкується має бути сплачена податковим органам
або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та
попереднiй перiоди.Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на
основi податкового законодавства та податкових ставок, якi набутили чинностi або
фактично дiяли на звiтну дату. Згiдно з Податковим кодексом на 2019 рiк була
встановлена ставка податку на прибуток 18% (2018 - 18%), в 2019 роцi ставка
податку на прибуток не змiнюється.Витрати з податку на прибуток включають поточнi
податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у звiтi про фiнансовi

результати, якщо тiльки вони стосуються операцiй, якi вiдображенi у цьому самому
або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу. У
цьому випадку податок також визначається в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу.Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до випуску
до подання вiдповiдних податкових декларацiй, то сума оподаткованих прибуткiв або
збиткiв вiдображається на основi оцiнок. Iншi податки, за винятком податку на
прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок нараховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв i зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової
звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок
не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу
або зобов'язання у результатi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй i яка при
початковому визнаннi не впливає на бухгалтерський або оподаткований прибуток.
Активи та зобов'язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням
ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на
кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли
будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковану
базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує
iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде
реалiзувати тимчасовi рiзницi.Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв
переглядається на кожну звiтну дату i зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня
ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить
використати всi або частину цих активiв. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi
активи переглядаються на кожну звiтну дату й визнаються тодi, коли виникає значна
ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дозволить
використати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, визнаних не в складi
прибуткiв або збиткiв, також не визнається в складi прибуткiв або збиткiв. Статтi
вiдстрочених податкiв визнаються у вiдповiдностi до операцiй за якими вони
виникають або в складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в
капiталi.Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зараховувати поточнi податковi активи в рахунок
поточних податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток,
нарахованих тим самим податковим органом тому самому суб'єкту
господарювання.Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують
оподатковану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому
обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно
якого можна бути реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Станом на 31 грудня 2019 р. Пiдприємство не визнало вiдстрочений податковий актив
в сумi 86 727 тис. грн. (на 31 грудня 2018 р.: 93 028 тис. грн..) (Примiтка 18),
оскiльки Пiдприємство очiкує одержання оподатковуваного прибутку в майбутньому з
малою вiрогiднiстю.
Податок на додану вартiсть
Продаж товарiв та послуг в Українi, як правило, оподатковується податком на додану
вартiсть (ПДВ) за ставкою 20%.
Зобов'язання з ПДВ виникає на дату постачання товарiв/ послуг або отримання
платежiв, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ визнається у
момент реєстрацiї податкової накладної з ПДВ вiдповiдно до встановленого порядку в
Єдиному реєстрi податкових накладних. Вхiдний ПДВ, сплачений Пiдприємством при
закупцi товарiв або послуг, пiдлягає вiдшкодуванню з державного бюджету в повному
обсязi, якщо це стосується операцiй, якi пiдлягають оподаткуванню ПДВ.
Позитивне значення рiзницi мiж зобов'язаннями з ПДВ та вхiдним ПДВ перераховується
до державного бюджету. ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у
балансi згорнуто i показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у
декларацiях з ПДВ В iнших випадках ПДВ вiдображається розгорнуто.Доходи, витрати й
активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм
таких випадкiв:" ПДВ, що виникає при придбаннi активiв або послуг, не
вiдшкодовується податковим органом; у такому випадку ПДВ визнається як частина
витрат на придбання активу або в складi витрат, залежно вiд обставин;"
дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми
ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або
виплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi,
вiдображеної в балансi.Iншi податки, крiм вище згаданих, показанi як компонент
операцiйних витрат.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю, за мiнусом накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення у випадку їхньої наявностi.

Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв включає витрати, безпосередньо
пов'язанi з їх придбанням, а саме:
(а) цiну придбання, включно з iмпортним митом та податки, якi не вiдшкодовуються,
за винятком торговельних та цiнових знижок;
(б) витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою об'єкта до мiсця розташування та
приведення його у стан, необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв
керiвництва Пiдприємства;
(в) первiсну попередню оцiнку витрат на демонтаж i висновок з експлуатацiї об'єкта
основних засобiв та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований. Первiсна
вартiсть активiв, створених власними силами, включає первiсну вартiсть матерiалiв,
прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують строк
їхнього корисного використання або покращують їх здатнiсть генерувати доходи,
капiталiзуються в складi первiсної вартостi цих активiв. Аналогiчно витрати на
проведення основних техоглядiв визнаються в складi балансової вартостi основних
засобiв як вартiсть замiни, якщо були дотриманi всi необхiднi для цього критерiї.
Всi iншi витрати на ремонт й обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають
вищевказаним критерiям капiталiзацiї, включаються до складу прибутку або збитку
того перiоду, у якому вони були понесенi.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їхнього вибуття або в тих
випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних
вигiд. Прибуток або збиток в результатi вибуття або списання об'єкта основних
засобiв визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою
вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає зносу
протягом строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується за
прямолiнiйним методом. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким
чином (кiлькiсть рокiв):
Земля Не амортизується
Будинки та споруди
5-76
Машини та обладнання
2-57
Промисловi транспортнi засоби 2-22
Автомобiлi 2-22
Офiсне обладнання та iншi основнi засоби 2-20
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Пiдприємство отримало б у
теперiшнiй момент вiд продажу такого активу, за мiнусом оцiночних витрат на
продаж, якби стан та строк експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку
експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного
використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Пiдприємство має
намiр використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть активiв, очiкуванi строки корисного використання i метод
нарахування амортизацiї, при необхiдностi, переглядаються наприкiнцi кожного
звiтного року. Вплив змiн порiвняно з попереднiми оцiнками облiковується як змiна
облiкової оцiнки. У випадку знецiнення основних засобiв їхня балансова вартiсть
зменшується до вартостi використання або до справедливої вартостi мiнус витрати на
продаж, залежно вiд того, яка з них бiльша.
Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, що мають безпосереднє вiдношення до
придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частина вартостi
даного активу.
Незавершене будiвництво мiстить у собi витрати, безпосередньо пов'язаних з
будiвництвом основних засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих
змiнних накладних витрат, понесених пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво
не амортизується.
Витрати на замiну тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзуються, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi
подальшi витрати капiталiзуються лише у випадку, якщо вони призводять до
збiльшення майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з об'єктом основних засобiв.
Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у
тому перiодi, в якому вони понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале
використання активу, як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигiд.
Прибуток та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми
надходжень iз балансовою вартiстю активiв та визначаються у звiтi про фiнансовi
результати.
Якщо переоцiненi активи продаються, суми, включенi до iнших резервiв, переносяться
на нерозподiлений прибуток.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю, включаючи
витрати по угодi. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується
за справедливою вартiстю, яка вiдображає ринковi умови на звiтну дату. Прибутки
або збитки, що виникають вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної

нерухомостi, включаються до складу прибутку або збитку за той перiод, в якому вони
виникли, включаючи вiдповiдний податковий ефект.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється при вибуттi (тобто на дату, на яку
її одержувач набуває контроль), або у випадку, якщо вона виведена з експлуатацiї i
вiд її вибуття не очiкується економiчних вигод у майбутньому. Рiзниця мiж чистими
надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу визнається в звiтi про
фiнансовi результати у перiодi, в якому було припинено його визнання. Сума
вiдшкодування, що пiдлягає включенню до складу прибутку або збитку, що виникає при
припиненнi визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi, визначається у
вiдповiдностi з вимогами до визначення цiни угоди в МСФЗ (IFRS) 15.
Перекази в категорiї iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тiльки тодi,
коли має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi. При переведеннi з
iнвестицiйної нерухомостi до займаний власником об'єкт нерухомостi умовна первiсна
вартiсть для цiлей подальшого облiку являє собою справедливу
вартiсть на момент змiни цiлей використання. У разi, коли займаний власником
об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Пiдприємство враховує
таку нерухомiсть у вiдповiдностi з полiтикою облiку основних засобiв до моменту
змiни мети використання.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, вiдображаються за собiвартiстю за мiнусом
накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя
визнається прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку корисного
використання. Строк корисного використання об'єктiв визначається
правовстановлюючими документами або комiсiєю, затвердженою на Пiдприємствi.
Очiкуванi строки корисного використання i метод нарахування амортизацiї
переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду, причому вплив будь яких змiн в
оцiнках облiковується як змiна облiкової оцiнки.
Нематерiальнi активи з певним строком корисного використання амортизуються
протягом строку корисного використання й аналiзуються на знецiнення у випадку
наявностi вiдповiдних ознак.
Нематерiальнi активи включають програмне забезпечення й право користування
лiцензiями. Придбане програмне забезпечення та право користування лiцензiями
капiталiзуються в сумi витрат, понесених на їхнє придбання i введення в
експлуатацiю. Отриманi лiцензiї (патенти) i програмне забезпечення амортизуються
прямолiнiйним методом протягом термiну корисної служби зазначених активiв, рiвного
строку дiї лiцензiї (патенту) або прав користування програмним забезпеченням.
Пiдприємство здiйснює перегляд перiоду та метод амортизацiї по об'єктах
нематерiальних активiв по необхiдностi, наприкiнцi кожного звiтного року. При
змiнi оцiнки строку корисного використання, перiод амортизацiї також пiдлягає
змiнi, що враховується як змiна в облiкових оцiнках.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього
використання або вибуття не очiкується економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд
вибуття або списання нематерiального активу визначається як рiзниця мiж
надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю об'єкта й визнається у складi
прибутку або збитку.
Строк використання нематерiальних активiв 5-10 рокiв.
До складу нематерiальних активiв належать права на використання товарного знаку та
програмне забезпечення.
Знецiнення нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство визначає, чи iснують ознаки можливого зменшення
корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо потрiбне проведення
щорiчного тестування активу на знецiнення, Пiдприємство виробляє оцiнку
вiдшкодовуваної вартостi. Вартiсть вiдшкодування активу або пiдроздiлу, що генерує
грошовi потоки (ПГГП) - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу
(ПГГП) за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання активу (ПГГП).
Вартiсть вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком випадкiв,
коли актив не генерує надходження грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд
надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова
вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує його
вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається знецiненими, та поточна вартiсть активу
зменшується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання
активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до
оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i
ризики, властивi такого активу.
При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж
облiковуються недавнi ринковi угоди (якщо такi мали мiсце). При їх вiдсутностi
застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються
розрахунковими коефiцiєнтами, котируваннями цiн вiльно обертаються на ринку акцiй
дочiрнiх компанiй або iншими доступними показниками справедливої вартостi.
Пiдприємство визначає суму знецiнення, виходячи з детальних планiв та прогнозних
розрахункiв, якi готуються окремо для кожного ПГГП Пiдприємства, до якого

вiдносяться окремi активи. Цi плани i прогнознi розрахунки, як правило,
складаються на п'ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв розраховуються
довгостроковi темпи зростання, якi застосовуються щодо прогнозованих майбутнiх
грошових потокiв пiсля п'ятого року.
Збитки вiд знецiнення триваючої дiяльностi, у тому числi збитки вiд знецiнення
запасiв, визнаються у звiтi про сукупний дохiд у складi тих категорiй витрат, якi
вiдповiдають функцiї знецiненого активу, за винятком ранiше переоцiнених об'єктiв
нерухомостi, по яких переоцiнка була визнана в iншому сукупному доходi. В цьому
випадку збиток вiд знецiнення також визнається в iншому сукупному доходi в межах
суми ранiше проведеної переоцiнки.
Щодо активiв на кожну звiтну дату Пiдприємство визначає, чи є ознаки того, що
ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу бiльше не iснують або скоротилися.
Якщо такi ознаки є, Пiдприємство розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу
або ПГГП. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки в тому
випадку, якщо мали мiсце змiни в припущеннях, якi використовувалися при визначеннi
суми очiкуваного вiдшкодування активу з моменту останнього визнання збитку вiд
знецiнення. Вiдновлення обмежена таким чином, що балансова вартiсть активу не
може перевищувати суми його очiкуваного вiдшкодування, а також не може
перевищувати балансову вартiсть за вирахуванням амортизацiї, по якiй даний актив
визнавався б у випадку, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд
знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається в звiтi про сукупний дохiд за
винятком випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. В останньому
випадку вiдновлення вартостi враховується як дооцiнку.
Пiсля такого вiдновлення амортизацiйнi вiдрахування коригуються в майбутнiх
перiодах з метою рiвномiрного розподiлу переглянутої вартостi активу, за
вирахуванням лiквiдацiйної вартостi, на систематичнiй основi в залежностi вiд його
залишкового строку служби.
Оренда
Договiр є орендним чи мiстить оренду, якщо вiн передає право контролювати
користування iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмiн на
компенсацiю.
Для договору, який є, або мiстить оренду, кожний компонент оренди в договорi
облiковується як оренда окремо вiд компонентiв що не пов'язанi з орендою цього
договору, окрiм випадкiв, коли застосовується описаний нижче практичний прийом.
Оренда визнається, вимiрюється та презентується вiдповiдно до МСФЗ 16 "Оренда". Як
практичний прийом, Пiдприємство вирiшило, за класом базового активу, не
розмежовувати компоненти що не пов'язанi з орендою та оренди, а натомiсть
облiковувати кожний компонент оренди та будь-якi пов'язанi з ним компоненти, що не
пов'язанi з орендою, як єдиний компонент оренди.
Пiдприємство не застосовує вимоги МСФЗ до:
a) короткострокової оренди (на строк до 12 мiсяцiв); та
б) оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (вартiсть нового активу становить
менше 125 тис. грн.).
Пiдприємство визнає оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, як витрати на
прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Первiсна оцiнка активу з права користування
На дату початку оренди Пiдприємство оцiнює актив з права користування за
собiвартiстю.
Собiвартiсть активу з права користування складається з:
а) суми первiсної оцiнки орендного зобов'язання;
б) будь-яких орендних платежiв, здiйснених на, або до дати початку оренди, за
вирахуванням отриманих стимулiв до оренди;
в) будь-якi первiснi прямi витрати, понесенi орендарем; та
г) оцiнку витрат, якi будуть понесенi орендарем у процесi демонтажу та перемiщення
базового активу, вiдновлення мiсця, на якому вiн розташований, або вiдновлення
базового активу до стану, що вимагається умовами оренди.
Первiсна оцiнка орендного зобов'язання
На дату початку оренди Пiдприємство оцiнює орендне зобов'язання за теперiшньою
вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi
дисконтуються, застосовуючи припустиму ставку вiдсотка в орендi, якщо таку ставку
можна легко визначити.
Якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар застосовує ставку додаткових
запозичень Пiдприємство.
Ставка додаткових запозичень - ставка вiдсотка, яку Пiдприємство сплатила б, щоб
позичити на подiбний строк та з подiбним забезпеченням коштiв, якi необхiднi для
того, щоб отримати актив, за вартiстю подiбний до активу з права користування за
подiбних економiчних умов.
На дату початку оренди оренднi платежi, включенi в оцiнку орендного зобов'язання,
складаються з вказаних далi платежiв за право використання базового активу
протягом строку оренди, якi не були сплаченi на дату початку оренди:

а) фiксованi платежi, в тому числi по сутi фiксованi платежi, за вирахуванням
будь-яких стимулiв до оренди, що пiдлягають отриманню.
б) змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу чи ставки, первiсно оцiненi з
використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди;
в) сум, що, як очiкується, будуть сплаченi орендарем за гарантiями лiквiдацiйної
вартостi;
г) цiну виконання можливостi придбання, якщо орендар об'рунтовано впевнений у
тому, що вiн скористається такою; та
') платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає
реалiзацiю орендарем можливостi припинення оренди.
Змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, включають, наприклад,
платежi, пов'язанi з iндексом споживчих цiн, платежi, пов'язанi з еталонною
ставкою вiдсотка (такою як LIBOR), або платежi, якi змiнюються зi змiнами ринкових
орендних ставок.
Подальша оцiнка активу з права користування
Пiсля дати початку оренди орендар оцiнює актив з права користування, застосовуючи
модель собiвартостi:
a) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених
збиткiв внаслiдок зменшення корисностi; та
б) з коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання.
Амортизацiя нараховується iз застосуванням вимог МСБО 16 Основнi засоби, з
урахуванням наступного.
Якщо оренда передає право власностi на базовий актив орендарю наприкiнцi строку
оренди або якщо собiвартiсть активу з права користування вiдображає той факт, що
орендар скористається можливiстю його придбати, то орендар має амортизувати актив
з права користування вiд дати початку оренди i до кiнця строку корисного
використання базового активу. В iнших випадках орендар має амортизувати актив з
права користування з дати початку оренди до бiльш ранньої з двох таких дат: кiнець
строку корисного використання активу з права користування та кiнець строку оренди.
Подальша оцiнка орендного зобов'язання
Пiсля дати початку оренди орендар оцiнює орендне зобов'язання:
а) збiльшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити процент за орендним
зобов'язанням;
б) зменшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити здiйсненi оренднi платежi; та
в) переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або
модифiкацiї оренди, або з метою вiдобразити переглянутi по сутi фiксованi оренднi
платежi.
Пiсля дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку - окрiм випадкiв,
коли цi витрати включаються в балансову вартiсть iншого активу, застосовуючи iншi
вiдповiднi стандарти:
а) проценти за орендним зобов'язанням; та
б) змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому
перiодi, у якому сталася подiя чи умови, якi спричинили здiйснення таких платежiв.
Переоцiнка орендного зобов'язання
Пiсля дати початку оренди орендар визнає суму переоцiнки орендного зобов'язання як
коригування активу з права користування. Однак якщо балансова вартiсть активу з
права користування зменшилася до нуля i вiдбувається подальше зменшення оцiнки
орендного зобов'язання, то орендар визнає будь-яку решту суми переоцiнки у
прибутку або збитку.
Орендар переоцiнює орендне зобов'язання, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з
використанням переглянутої ставки дисконту, якщо виконується будь-яка з таких двох
умов:
а) змiнився строк оренди. Орендар визначає переглянутi оренднi платежi на основi
переглянутого строку оренди; або
б) змiнилася оцiнка можливостi придбання базового активу. Орендар має визначити
переглянутi оренднi платежi з метою вiдобразити змiну сум, що мають бути сплаченi
у разi використання можливостi придбання.
Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання i чистої
вартостi реалiзацiї.Витрати, пов'язанi з доставкою запасiв до мiсця використання
та приведенням їх до належного стану, враховуються таким чином:
- сировину i матерiали - вартiсть придбання за методом ФIФО;
- готова продукцiя i незавершене виробництво - прямi матерiальнi витрати i витрати
на оплату працi, а також частина накладних виробничих витрат, виходячи з
нормальної виробничої потужностi, але не включаючи витрати на позики.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна реалiзацiї запасiв в
ходi звичайної дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних витрат на завершення

виробництва i оцiнених витрат на реалiзацiю.Списання запасiв до чистої вартостi їх
реалiзацiї включається до складу iнших операцiйних витрат.
Фiнансовi iнструменти - визнання та подальша оцiнка
Фiнансовим iнструментом є будь-який договiр, що приводить до виникнення
фiнансового активу у одного пiдприємства та фiнансового зобов'язання або дольового
iнструменту у iншого.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи при первинному визнаннi класифiкуються як такi, що надалi
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд або справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Класифiкацiя
фiнансових активiв при первинному визнаннi залежить вiд характеристик установлених
договором грошових потокiв за фiнансовим активом i бiзнес-моделi, з управлiння
фiнансовими активами. За винятком торговельної дебiторської заборгованостi, яка не
мiстить значного компонента фiнансування або вiдносно якої Пiдприємство
застосувало спрощення практичного характеру, Пiдприємство спочатку оцiнює
фiнансовi активи за справедливою вартiстю, збiльшеною у разi фiнансових активiв,
що оцiнюються не за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на суму
витрат на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск
фiнансового активу. Торгова дебiторська заборгованiсть, яка не мiстить значний
компонент фiнансування або вiдносно якої Пiдприємство застосувало спрощення
практичного характеру, оцiнюється за цiною угоди, визначеної вiдповiдно до МСФЗ
(IFRS) 15.
Для того, щоб фiнансовий актив можна було класифiкувати i оцiнювати за
амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд, необхiдно, щоб договiрнi умови цього активу обумовлювали отримання грошових
потокiв, якi є "виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв" на
непогашену частину основної суми боргу. Така оцiнка називається SPPI - тестом i
здiйснюється на рiвнi кожного iнструменту.
Бiзнес-модель, використовувана Пiдприємством для управлiння фiнансовими активами,
описує спосiб, яким Пiдприємство управляє своїми фiнансовими активами з метою
генерування грошових потокiв. Бiзнес-модель визначає, чи будуть грошовi потоки
наслiдком отримання передбачених договором грошових потокiв, продажi фiнансових
активiв або i того, i iншого. Усi операцiї купiвлi або продажу фiнансових активiв,
вимагаючи постачання активiв в строк, встановлюваний законодавством, або
вiдповiдно до правил, прийнятих на певному ринку (торгiвля на стандартних умовах),
признаються на дату укладення оборудки, т. е. на дату, коли Пiдприємство переймає
на себе зобов'язання купити або продати актив.
Подальша оцiнка
Для цiлей подальшої оцiнки фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (борговi
iнструменти);
фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (борговi
iнструменти)
Ця категорiя є найбiльш доречною для Пiдприємства. Пiдприємство оцiнює фiнансовi
активи за амортизованою собiвартiстю, якщо виконуються обидвi наступнi умови: фiнансовий актив утримується у рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання
фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв;договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання у вказанi дати грошових
потокiв, що є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на
непогашену частину основної суми боргу.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, згодом оцiнюються з
використанням методу ефективного вiдсотка, i до них застосовуються вимоги вiдносно
знецiнення. Прибутки або збитки признаються у складi прибутку або збитку у разi
припинення визнання активу, його модифiкацiї або знецiнення. До категорiї
фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, Пiдприємство
вiдносить торговельну дебiторську заборгованiсть, iншу поточну дебiторську
заборгованiсть, грошi та їх еквiваленти.Фiнансовi активи, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (борговi iнструменти)
Пiдприємство оцiнює борговi iнструменти за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд, якщо виконуються обидвi наступнi умови:
- фiнансовий актив утримується у рамках бiзнес-моделi, метою якої є як отримання
передбачених договором грошових потокiв, так i продаж фiнансового активу; i
- договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання у вказанi дати грошових
потокiв, що є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на
непогашену частину основної суми боргу.
У разi боргових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд, процентний дохiд, переоцiнка валютних курсiв i збитки вiд
знецiнення або вiдновлення таких збиткiв признаються в звiтi про прибуток або

збиток i розраховуються так само, як i у разi фiнансових активiв, що оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю. Змiни справедливої вартостi, що залишилися,
признаються у складi iншого сукупного доходу.
При припиненнi визнання накопичена сума змiн справедливої вартостi, визнана у
складi iншого сукупного доходу, рекласифiкуються до складу прибутку або збитку.
Фiнансовi активи, класифiкованi на розсуд Пiдприємства як оцiнюванi за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (пайовi iнструменти)
При первинному визнаннi Пiдприємство може за власним розсудом прийняти рiшення,
без права його подальшої вiдмiни, класифiкувати iнвестицiї в пайовi iнструменти як
оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, якщо вони
вiдповiдають визначенню власного капiталу згiдно МСФО (IAS) 32 Фiнансовi
iнструменти: подання" i не призначений для торгiвля. Рiшення про таку класифiкацiю
приймається по кожному iнструменту окремо.
Прибутки або збитки по таких фiнансових активах нiколи не рекласифiкуються до
складу прибуткiв або збиткiв. Дивiденди признаються в якостi iншого доходу в звiтi
про прибутки та збитки, коли право на отримання дивiдендiв встановлене, крiм
випадкiв, коли Пiдприємство отримує вигоду вiд таких надходжень в якостi
вiдшкодування частини вартостi фiнансового активу. В цьому випадку такi прибутки
вiдображаються у складi iншого сукупного доходу. Пайовi iнструменти, класифiкованi
як оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, не оцiнюються на
предмет знецiнення.
Пiдприємство прийняло рiшення, без права його подальшої вiдмiни, вiднести до цiєї
категорiї iнвестицiї в некотируванi пайовi iнструменти.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Категорiя фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, включає фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi, фiнансовi
активи, класифiкованi на розсуд Пiдприємства при первинному визнаннi як оцiнюванi
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, або фiнансовi активи, що в
обов'язковому порядку оцiнюються за справедливий вартiстю. Фiнансовi активи
класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою продажу в
найближчому майбутньому.
Похiднi iнструменти, включаючи вiдокремленi вбудованi похiднi iнструменти, також
класифiкуються як призначенi для торгiвлi, за винятком випадкiв, коли вони
визначенi на розсуд Пiдприємства як ефективнi iнструменти хеджування. Фiнансовi
активи, грошовi потоки по яких не є виключно платежами в рахунок основної суми
боргу i вiдсоткiв, класифiкуються i оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток незалежно вiд використовуваної бiзнес-моделi. Незважаючи на
критерiї для класифiкацiї боргових iнструментiв як оцiнюваних за амортизованою
собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано
вище, при первинному визнаннi Пiдприємство може за власним розсудом класифiкувати
борговi iнструменти як оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, якщо така класифiкацiя усуває або значно зменшує облiкову невiдповiднiсть.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, враховуються в звiтi про фiнансове положення за справедливою вартiстю, а
чистi змiни їх справедливої вартостi признаються в звiтi про фiнансовi результати.
До цiєї категорiї належать похiднi iнструменти i iнвестицiї в котируванi пайовi
iнструменти, якi Пiдприємство на власний розсуд не класифiкувала, без права
вiдмiни, як оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.
Дивiденди по котируваних пайових iнструментах признаються як iнший доход у звiтi
про фiнансовi результати, коли право на отримання дивiдендiв встановлене.
Припинення визнання
Фiнансовий актив (чи - де застосовано - частина фiнансового активу або частина
групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняє признаватися (т. е. виключається з
звiту про фiнансове положення), якщо:
спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового
активу; або Пiдприємство передало свої права на отримання грошових потокiв
вiд активу або узяла на себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi отримуваних
грошових потокiв в повному об'ємi i без iстотної затримки за "транзитною" угодою;
i або (a) Пiдприємство передало практично усi риски i вигоди вiд активу, або (б)
Пiдприємство не передала, але i не зберiгає за собою практично усi риски i вигоди
вiд активу, але передала контроль над цим активом.Якщо Пiдприємство передало свої
права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала транзитну угоду, вона
оцiнює, чи зберегла воно риски та вигоди, пов'язанi з правом власностi, i, якщо
так, в якому обсязi. Якщо Пiдприємство не передала, але i не зберегла за собою
практично усi риски i вигоди вiд активу, а також не передала контроль над активом,
Пiдприємство продовжує визнавати переданий актив в тому обсязi, в якому вона
продовжує свою участь в ньому. В цьому випадку Пiдприємство також визнає
вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на
основi, яка вiдображає права i зобов'язання, збереженi Пiдприємством.

Тривала участь, яка набуває форми гарантiї по переданому активу, оцiнюється по
найменшiй таких сум: (i) сума активу та (ii) максимальна сума одержаної
компенсацiї, яку Пiдприємство може бути вимушений повернути ("сума гарантiї").
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Пiдприємство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за
фiнансовим активом вiдносно усiх боргових iнструментiв, що оцiнюються не за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Резерв пiд збитки для очiкуваних
кредитних збиткiв розраховуються на основi рiзницi мiж грошовими потоками,
належними вiдповiдно до договору, i усiх грошових потокiв, якi Пiдприємство чекає
отримати, дисконтованою з використанням первинного ефективного вiдсотка або
приблизного значення. Очiкуванi грошовi потоки включають грошовi потоки вiд
продажу утримуваного забезпечення або вiд iнших механiзмiв пiдвищення кредитної
якостi, якi є невiд'ємною частиною договiрних умов.
Пiдприємство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим
iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї
фiнансового iнструменту, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом
значно зрiс iз моменту первiсного визнання.Якщо станом на звiтну дату кредитний
ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного
визнання, то, Пiдприємство оцiнює резерв пiд збитки за таким фiнансовим
iнструментом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам.
Вiдносно торговельної дебiторської заборгованостi i активiв за договором
Пiдприємство застосовує спрощений пiдхiд при розрахунку резерву пiд збитки.
Пiдприємство не вiдстежує змiни кредитного ризику, а замiсть цього на кожну звiтну
дату визнає оцiнний резерв пiд збитки в сумi, рiвнiй очiкуваним кредитним збиткам
за увесь термiн. Пiдприємство використала матрицю оцiнних резервiв, спираючись на
свiй минулий досвiд виникнення кредитних збиткiв, скоректованих з урахуванням
прогнозних чинникiв, специфiчних для покупцiв, i загальних економiчних умов.
Пiдприємство визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення
корисностi), що є необхiдною для коригування резерву пiд збитки станом на звiтну
дату, до суми, яка має бути визнана, як прибуток або збиток вiд зменшення
корисностi в прибутку або збитку.
Вiдносно боргових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд, Пiдприємство застосовує спрощення про низький кредитний ризик. На
кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи являється борговий iнструмент
iнструментом з низьким кредитним ризиком, використовуючи усю об'рунтовану i
пiдтверджувану iнформацiю, доступну без надмiрних витрат або зусиль. При
проведеннi такої оцiнки Пiдприємство переглядає внутрiшнiй кредитний рейтинг
боргового iнструменту. Крiм того, Пiдприємство вважає, що сталося значне
збiльшення кредитного ризику, якщо передбаченi договором платежi простроченi бiльш
чим на 90 днiв. Резерв пiд збитки для таких iнструментiв визнається в iншому
сукупному доходi й не зменшує балансової вартостi фiнансового активу, зазначеної у
звiтi про фiнансовий стан.
Згiдно з облiковою полiтикою Пiдприємства оцiнний резерв пiд збитки по таких
iнструментах оцiнюється в сумi, рiвнiй 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам.
Проте у разi значного збiльшення кредитного ризику з моменту первинного визнання
оцiнний резерв пiд збитки признаватиметься в сумi очiкуваних кредитних збиткiв за
увесь термiн.
Пiдприємство вважає, що по фiнансовому активу стався дефолт, якщо передбаченi
договором платежi простроченi на 90 днiв. Проте в певних випадках Пiдприємство
також може дiйти висновку, що по фiнансовому активу стався дефолт, якщо внутрiшня
або зовнiшня iнформацiя вказує на маловiрогiднiсть, що Пiдприємство отримає, без
урахування механiзмiв пiдвищення кредитної якостi, що утримуються Пiдприємством,
усю суму виплат, що залишилися, передбачених договором. Фiнансовий актив
списується, якщо у Пiдприємства немає об'рунтованих очiкувань вiдносно
вiдшкодування передбачених договором грошових потокiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на
банкiвських рахунках, якi можна швидко конвертувати у готiвку, та депозити iз
первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв.
Фiнансовi зобов'язання Первiсне визнання i оцiнка
Пiдприємство визнає фiнансове зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий стан тодi
й лише тодi, коли стає стороною договiрних положень щодо iнструмента.Пiдприємство
здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань як таких, що в подальшому
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком:
(а) фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток.
Такi зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є зобов'язаннями, надалi
оцiнюються за справедливою вартiстю.
(б) фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання
фiнансового активу критерiям для припинення визнання або в разi застосування
пiдходу подальшої участi.

(в) договорiв фiнансової гарантiї.
Пiсля первiсного визнання Пiдприємство оцiнює його за бiльшою з таких сум:
(i) сумою резерву пiд збитки, i (ii) первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за
потреби, сукупного розмiру доходу, визнаного згiдно з принципами МСФЗ 15. (г)
зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової.
Пiдприємство надалi оцiнює його за бiльшою з таких сум: (i) сумою резерву пiд
збитки, визначеною, i (ii) первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби,
сукупного розмiру доходу, визнаного згiдно з принципами МСФЗ 15.
(') умовної компенсацiї, визнаної набувачем при об'єднаннi бiзнесу, до якого
застосовується МСФЗ 3. Така умовна компенсацiя надалi оцiнюється за справедливою
вартiстю з визнанням змiн у прибутку або збитку.
Фiнансовi зобов'язання Пiдприємства включають торговельну та iншу кредиторську
заборгованiсть, кредити i iншi позики, включаючи банкiвськi овердрафти.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашене,
анульоване, або термiн його дiї збiг. Якщо наявне фiнансове зобов'язання
замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на умовах, що iстотно
вiдрiзняються, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна
або змiни враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання i початок
визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi признається в
звiтi про прибуток або збиток.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума
поданням в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли є
здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр
здiйснити розрахунок на нетто-основi або продати активи i одночасно з цим
погасити зобов'язання.
Всi фiнансовi активи та зобов'язання облiковуються за iсторичною вартiстю за
виключенням фiнансових iнвестицiй (дивиться Примiтку 21) та Кредити отриманi
(дивиться Примiтку 27)
Зареєстрований капiтал
Iнструмент власного капiталу являє собою договiр, що надає право на залишкову
частку в активах пiдприємства пiсля вiдрахування всiх його зобов'язань.
Iнструменти власного капiталу, випущенi Пiдприємством, вiдображаються по сумi
отриманих надходжень, за винятком прямих витрат на їхнiй випуск.
Простi акцiї класифiкуються як Зареєстрований капiтал.
Додатковий капiтал
У додатковому капiталi враховується дисконтування процентних фiнансових
зобов'язань по отриманим заємним коштам вiд акцiонерiв.
Капiтал у дооцiнках
Капiтал у дооцiнках мiстить у собi суму дооцiнкам основних засобiв. У звiтному
перiодi було проведене списання амортизованої частки Капiтала у дооцiнках у
розмiрi 74 350 тис. грн. у рядку 4290 Звiту про власний капiтал (у 2018 роцi - 74
246 тис. грн)
Виплати працiвникам
Заробiтна плата, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї
нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвникам
Пiдприємства. Державна пенсiйна програма з визначеним внеском.Пiдприємство
здiйснює вiдрахування Єдиного соцiального внеску до Державного бюджету України,
якi розраховуються на основi заробiтної плати кожного працiвника. Цi суми
включаються до складу витрат у тiм перiодi, у якому вони виникли.
Державна пенсiйна програма з визначеними виплатами.
Пiдприємство зобов'язане компенсувати державi суми пенсiйних виплат, якi
провадяться державою працiвникам Пiдприємства, якi працювали протягом певного часу
у шкiдливих для здоров'я умовах, як визначено нормативно - правовими актами
України, i тому мають право виходу на пенсiю i на вiдповiдне пенсiйне забезпечення
до досягнення пенсiйного вiку, визначеного нормативно - правовими актами України.
Цi зобов'язання виплачуються за рахунок коштiв, отриманих вiд операцiйної
дiяльностi.Чиста сума зобов'язання за цiєю державною пенсiйною програмою з
визначеними виплатами розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат,
зароблених працiвниками у зв'язку з наданими ними послугами у поточному i
попереднiх перiодах. Пiсля цього сума виплат дисконтується з метою визначення
приведеної вартостi зобов'язання. Приведена вартiсть зобов'язання з визначеними
виплатами встановлюється шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв
грошових коштiв iз застосуванням процентної ставки по корпоративних облiгацiях
високої категорiї (а при вiдсутностi активного ринку корпоративних облiгацiй - по
державних облiгацiях), якi деномiнованi в українськiй гривнi i строки погашення
яких приблизно спiвпадають зi строками вiдповiдного пенсiйного зобов'язання.
Актуарнi прибутки або збитки, що виникають внаслiдок коригувань та змiн в минулих
актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший сукупний дохiд в перiодi, в якому вони
виникли. У випадку збiльшення виплат по програмi частка суми збiльшених виплат, що

стосується наданих ранiше працiвниками послуг, негайно визнається у звiтi про
фiнансовi результати.
Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними
актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi.
Iншi додатковi виплати працiвникам
Вiдповiдно до колективного договору, Пiдприємство здiйснює одноразовi виплати пiд
час виходу на пенсiю працiвникiв, якi проробили на Пiдприємствi тривалий час та у
випадку смертi працiвника. Такi виплати являють собою програму iз установленими
виплатами. Зобов'язання й витрати по цiй програмi несуттєвi для Пiдприємства.
Оцiнка справедливої вартостi
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на
активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань
або котирувань дилерiв (котирування по покупцi для довгих позицiй i котирування на
продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат на проведення
операцiї.Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, якi не мають
активного ринку, визначається з використанням вiдповiдних методiв оцiнки. Такi
методи включають дисконтування грошових потокiв, котирування аналогiчних
iнструментiв, данi про ринковi угоди безпосередньо перед звiтною датою та iншi.
Забезпечення
Забезпечення визнається у випадку, коли Пiдприємство має iснуюче зобов'язання
(юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує ймовiрнiсть, що для
погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi несуть у собi економiчнi
вигоди, та сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. В разi iснування
декiлькох аналогiчних зобов'язань, iмовiрнiсть вибуття ресурсiв пiд час
розрахункiв визнається з урахуванням класу зобов'язань у цiлому. Витрати,
пов'язанi iз забезпеченням, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Коли
вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається
шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням
ставки дисконту до оподатковування, з урахуванням ризикiв, пов'язаних iз
конкретними зобов'язаннями.
При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає перебiг
часу, визнається як фiнансовi витрати.
Прибуток на акцiю
Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розраховується шляхом дiлення чистого
прибутку за перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй, на
середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу.
Умовнi зобов'язання та умовнi активи
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються в Примiтках,
якщо iснує значна ймовiрнiсть отримання економiчних вигiд.Умовнi зобов'язання не
визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової
звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб
розрахуватися по зобов'язаннях, i їхню суму можна розрахувати з достатнiм рiвнем
точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у примiтках до
фiнансової звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi
передбачають економiчнi вигоди, не є значною.
5.
НОВI СТАНДАРТИ, IНТЕРПРЕТАЦIЇ ТА ПОПРАВКИ ДО ДIЮЧИХ СТАНДАРТIВ I
IНТЕРПРЕТАЦIЙ, ЩО ВПЕРШЕ БУЛИ ЗАСТОСОВАНI ПIДПРИЄМСТВОМ
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому
звiтному роцi. Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов'язковими для
застосування з 1 сiчня 2019 року. Нижче наведена iнформацiя щодо нових та
переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi повиннi застосовуватись Компанiєю з
1 сiчня 2019 року:
МСФЗ 16 "Оренда"
МСФЗ 16 замiнює МСБО 17 "Оренда", Роз'яснення КТМФЗ 4 "Визначення наявностi в
угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКТ 15 "Операцiйна оренда - стимули" i
Роз'яснення ПКТ 27 "Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму
оренди". Стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття
iнформацiї про оренду.Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ 16
практично не змiнюється в порiвняннi з МСБО 17. Орендодавцi будуть продовжувати
класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО 17,
видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Таким чином,
застосування МСФЗ 16 не вплинуло на облiк договорiв оренди, в яких Компанiя є
орендодавцем.
Роз'яснення КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо облiку податку на прибуток"
Роз'яснення розглядає порядок облiку податкiв на прибуток в умовах iснування
невизначеностi щодо податкових трактувань, що впливає на застосування МСБО 12
"Податки на прибуток". Роз'яснення не застосовується до податкiв або зборiв, якi
не належать до сфери застосування МСБО 12, а також не мiстить вимог щодо вiдсоткiв
та штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями.
У випадках вiдсутностi ясностi щодо вимог податкового законодавства стосовно тiєї
чи iншої операцiї або до конкретних обставин основним є наступний критерiй: чи

висока ймовiрнiсть того, що податковий орган погодиться з тим трактуванням
податкових вимог, яке вибрала компанiя.
Якщо вiдповiдь позитивна, то компанiя повинна вiдображати у фiнансовiй звiтностi
ту ж суму, що i у податковiй звiтностi i розглянути необхiднiсть розкриття
iнформацiї про iснування невизначеностi. Якщо вiдповiдь негативна, то сума,
вiдображена у фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми в податковiй
декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з урахуванням наявної невизначеностi.
Роз'яснення також вимагає, щоб тi судження i оцiнки, якi були сформованi
компанiєю, були переглянутi в разi змiни фактiв i обставин - наприклад, внаслiдок
податкової перевiрки або дiй, вжитих податковими органами, наступних змiн
податкових правил, або пiсля закiнчення термiну, протягом якого податковий орган
має право перевiрити правильнiсть обчислення податку.
Компанiя визначає, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо
або разом з однiєю або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями,
i використовує пiдхiд, який дозволяє з бiльшою точнiстю передбачити результат
вирiшення невизначеностi.
Компанiя застосовує значнi судження при виявленнi невизначеностi щодо правил
обчислення податку на прибуток. При застосуваннi роз'яснення Компанiя
проаналiзувала, чи є у неї будь-якi невизначенi податковi трактування. Враховуючи
те, що Компанiя виконує вимоги податкового законодавства, Компанiя прийшла до
висновку, що прийняття податковими органами податкових трактувань, застосованих
Компанiєю, є ймовiрним.
Дане роз'яснення не мало впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ 9 - "Умови про дострокове погашення з потенцiйним негативним
вiдшкодуванням "
Згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" борговий iнструмент може оцiнюватися за
справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за
умови, що передбаченi договором грошовi потоки є "виключно платежами в рахунок
основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу
"(критерiй SPPI) i iнструмент утримується в рамках вiдповiдної бiзнес-моделi, що
дозволяє таку класифiкацiю. Поправки до МСФЗ 9 роз'яснюють, що фiнансовий актив
задовольняє критерiю SPPI незалежно вiд того, яка подiя або обставина призводить
до дострокового розiрвання договору, а також незалежно вiд того, яка сторона
виплачує або отримує об'рунтоване вiдшкодування за дострокове розiрвання договору.
Данi поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" - "Внесення змiн до програми, скорочення
програми або погашення зобов'язань за програмою"
Поправки розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до програми,
скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом
звiтного перiоду. Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змiн до програми,
скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом
звiтного перiоду, органiзацiя повинна визначити вартiсть послуг поточного перiоду
та чисту величину вiдсоткiв стосовно решти перiоду пiсля внесення змiн до
програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з
актуарних припущень i ставок дисконтування, використаних для переоцiнки чистого
зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою.
Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки в звiтному
перiодi не проводилися змiни програми забезпечення, її скорочення або погашення
зобов'язань по нiй.
МСБО 12 "Податки на прибуток"
У деяких юрисдикцiях сума зобов'язання з податку на прибуток, що сплачується
суб'єктом господарювання, залежить вiд дивiдендiв, виплачених власникам
iнструментiв капiталу. В поправцi до МСБО 12 уточнюється, що податковi наслiдки
(якщо такi є) дивiдендiв (тобто розподiл прибутку власникам iнструментiв капiталу
пропорцiйно їх часткам) повиннi визнаватися:
o одночасно з визнанням зобов'язання сплатити такi дивiденди; i
o у складi прибутку або збитку, iншого сукупного доходу або звiту про змiни у
власному капiталi, в залежностi вiд того, де суб'єкт господарювання в минулому
визнавав операцiї або подiї, якi згенерували накопичений прибуток, з якої
виплачуються дивiденди.
Ця поправка не вплинула на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСБО 23 "Витрати на позики"
Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли квалiфiкований актив, що фiнансується за
рахунок спецiальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати
на позики, понесенi за спецiальними запозиченнями, бiльше не можуть бути
капiталiзованi як частина вартостi цього квалiфiкованого активу. Але цi
запозичення стають частиною пулу позик, запозичених для загальних потреб. Тому з
цiєї дати ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до визначення
ставки капiталiзацiї, яка застосовується до позикових коштiв, запозичених для
загальних потреб.
Ця поправка не вплинула на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

6.
МСФЗ ТА IНТЕРПРЕТАЦIЇ, ЩО НЕ НАБРАЛИ ЧИННОСТI
Компанiя не застосовувала наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були
опублiкованi, але не набрали чинностi.
МСФЗ 17 "Страховi контракти".
МСФЗ 17 - новий стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який
розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. МСФЗ 17
замiнить МСФЗ 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ 17
застосовується до всiх видiв договорiв страхування (страхування життя i
страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування)
незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй та
фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Є кiлька виняткiв зi сфери
застосування.
МСФЗ 17 набуває чинностi для звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року
або пiсля цiєї дати, при цьому вимагається надавати порiвняльну iнформацiю.
Допускається дострокове застосування за умови, що органiзацiя також застосовує
МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ 17 або ранiше. Даний стандарт
не застосовний до Компанiї.
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в
асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" - Продаж або внесок активiв мiж
iнвестором та асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством. Поправки до МСФЗ
10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi
компанiї та спiльнi пiдприємства" не застосовуються до Пiдприємства.
Змiни до Концептуальної основи фiнансової звiтностi
Концептуальна основа фiнансової звiтностi у новiй редакцiї мiстить новий роздiл
про оцiнку, рекомендацiї щодо вiдображення у звiтностi фiнансових результатiв,
удосконаленi визначення та рекомендацiї (зокрема, визначення зобов'язання) i
роз'яснення таких важливих питань, як функцiї управлiння, обачливiсть та
невизначенiсть оцiнки у ходi пiдготовки фiнансової звiтностi.
Змiни вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року
або пiсля цiєї дати. Пiдприємство планує застосовувати цi змiни з наступного
звiтного перiоду.
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики,
змiни в облiкових оцiнках та помилки" щодо визначення суттєвостi
Рада з МСФЗ вирiшила уточнити визначення суттєвостi, зробивши його бiльш
послiдовним i вiдповiдним для всiх стандартiв. Колишнє визначення в МСБО 1
наголошувало на тому, що пропуск або неправильне вiдображення суттєвих елементiв
впливає на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятих на основi фiнансової
звiтностi. У новому варiантi визначення iнформацiя вважається iстотною, якщо її
пропуск, неправильне вiдображення або приховування її iншою iнформацiєю в
звiтностi може, вiдповiдно до об'рунтованих очiкувань, вплинути на рiшення
основних користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, якi приймають
їх на основi такої фiнансової звiтностi, що мiстить фiнансову iнформацiю про
конкретну органiзацiю, що звiтує.
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля
цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на
фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"
У сiчнi 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 1 для уточнення питань,
пов'язаних з класифiкацiєю зобов'язань на поточнi та непоточнi. Поправки набувають
чинностi для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2022 року або пiзнiше. Поправки
застосовуються ретроспективно, дозволяється дострокове застосування. Поправки
можуть мати вплив на класифiкацiю зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан
Компанiї.
Порiвняльна iнформацiя
Фiнансова звiтнiсть мiстить порiвняльну iнформацiю за попереднiй перiод. При
необхiдностi порiвняльнi данi були скоригованi i рекласифiковано вiдповiдно до
змiн презентацiї в поточному роцi.
7.
СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Складання фiнансової звiтностi Пiдприємства згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва
суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми
доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi
зобов'язання на звiтну дату.
Судження
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi
керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй,
якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин. Керiвництво Пiдприємства також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової
полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом Пiдприємства були
зробленi певнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми,
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.

Полiтика Пiдприємства щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на
безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробничо - господарської
дiяльностi та контроль за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв,
своєчасне перерахування платежiв до бюджету та в Державнi цiльовi фонди, своєчаснi
розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату працi персоналу, досягнення найбiльш
ефективних економiчних та фiнансових показникiв на основi взаємовигiдного
спiвробiтництва, поваги, довiри з партнерами, постiйне вдосконалення, пiдвищення
ефективностi фiнансової дiяльностi пiдприємства. Фiнансування дiяльностi
Пiдприємства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв. Робочого
капiталу Пiдприємства достатньо для поточних потреб.
Для коректного вiдображення фiнансового стану Пiдприємство повинно перiодично
проводити переоцiнку основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi з метою
вiдображення цих статей за справедливою вартiстю. Пiдприємство враховує
iнвестицiйну нерухомiсть за справедливою вартiстю, при цьому змiни справедливої
вартостi визнаються в звiтi про прибуток або збиток. Змiни у справедливiй вартостi
основних засобiв визнаються у звiтi про iншiй сукупний дохiд.
Припущення
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються можливих майбутнiх подiй та iнших
основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний
ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi
активiв протягом наступного фiнансового року:
Забезпечення гарантiй на готову продукцiю
Пiдприємство надає гарантiї у зв'язку з продажем своєї продукцiї i вiдображає
забезпечення на гарантiйне обслуговування за результатами продажiв. Очiкувана
вартiсть гарантiйного обслуговування являє собою договiрну гарантiю, яка надається
у вiдношеннi дефектiв у матерiалах i роботi, що з'являються протягом гарантiйного
перiоду.
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення торговельної та iншої дебiторської
заборгованостi
Пiдприємство здiйснює нарахування резервiв по сумнiвних боргах з метою покриття
потенцiйних збиткiв, що виникають у разi нездатностi покупця здiйснити необхiднi
платежi. Пiдприємство використовує матрицю резервiв для оцiнки очiкуваних
кредитних збиткiв за торговельною дебiторською заборгованiстю. При оцiнцi
достатностi резерву по сумнiвних боргах керiвництво враховує поточнi умови в
економiцi в цiлому, термiни виникнення дебiторської заборгованостi, досвiд
Пiдприємства зi списання заборгованостi, кредитоспроможнiсть покупцiв i змiни умов
оплати за договорами. Змiни в економiцi, галузевої ситуацiї або фiнансовому станi
окремих покупцiв можуть спричинити коригування розмiру резерву по сумнiвних
боргах, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. Оцiнка Пiдприємством резерву на
покриття збиткiв вiд знецiнення базується на оцiнцi згiдно моделi очiкуваного
кредитного збитку по фiнансовим активам.
Сума резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення торговельної та iншої дебiторської
заборгованостi, визнана на 31 грудня 2019 р. у звiтi про фiнансовий стан, склала
27 004 тис. грн. (на 31 грудня 2018р. 34 703 тис. грн.) (Примiтка 23).
Вiдстроченi податки на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток визначається методом балансових зобов'язань
вiдносно всiх тимчасових рiзниць, що iснують на звiтну дату, мiж податковою базою
активiв i зобов'язань й їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Зобов'язання по вiдстроченому податку на прибуток визнаються по всiм
оподатковуваним тимчасовим рiзницям.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають вирахуванню, якщо є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний
прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, що пiдлягає вирахуванню.
Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення вартостi вiдстрочених
податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи iз iмовiрних строкiв та рiвня
оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї податкового
планування в майбутньому.
Станом на 31 грудня 2019 р. Пiдприємство не визнало вiдстрочений податковий актив
в сумi 86 727 тис. грн. (на 31 грудня 2018 р.: 93 028 тис. грн..) (Примiтка 18),
оскiльки Пiдприємство очiкує одержання оподатковуваного прибутку в майбутньому з
малою вiрогiднiстю.
Пенсiйнi зобов'язання
Витрати з пенсiйного забезпечення за програмою з фiксованими виплатами
визначаються з використанням актуарних оцiнок. Актуарна методика розрахунку
передбачає здiйснення припущень щодо ставки дисконтування, очiкуваного рiвня
доходностi активiв, майбутнього збiльшення заробiтної плати, рiвня смертностi та
майбутнього збiльшення розмiру пенсiй. Для визначення плинностi кадрiв, оцiнки
змiн до заробiтної плати, iндексу iнфляцiї та т.п. вiд керiвництва вимагається
прийняття iстотних професiйних суджень.

Змiни оцiнок керiвництва можуть вплинути на суму зобов'язання у звiтi про
фiнансовий стан i вiдповiднi нарахування прибутку або збитку та iншого сукупного
доходу.
Сума пенсiйних зобов'язань, визнаних на 31 грудня 2019 р. у звiтi про фiнансовий
стан, склала 162 557 тис. грн. (2018 р.: 122 304 тис. грн.). Iнформацiя про
основнi допущення, використовуваних при розрахунку пенсiйних зобов'язань i аналiз
чутливостi суми пенсiйних зобов'язань до змiн таких допущень наведенi в Примiтцi
26.
Судовi розгляди
Вiдповiдно до МСФЗ Пiдприємство визнає резерв тiльки у разi iснування поточного
зобов'язання (юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у
результатi минулої подiї; вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбним для
погашення цього зобов'язання, є ймовiрним, i отримана надiйна оцiнка суми такого
зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються, iнформацiя про умовне
зобов'язання може бути розкрита у примiтках до фiнансової звiтностi. Реалiзацiя
будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний момент визнана або
розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан
Пiдприємства. Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ
вимагає вiд керiвництва Пiдприємства оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань
поза її контролем. Пiдприємство переглядає невирiшенi судовi справи, слiдуючи
подiям у судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб оцiнити потребу у резервах у
своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до уваги при
прийняттi рiшення про формування резерву, - характер судового процесу, вимоги або
оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй
судовий процес, вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його
перебiг пiсля дати складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки
юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з подiбними суперечками i будь-яке
рiшення керiвництва Пiдприємства щодо того, як воно має намiр вiдреагувати на
судовий процес, вимогу чи оцiнку.
Коригування звiтностi за попереднiй перiод
У звiтному перiодi було узгоджено про де якi змiни у облiку статей звiту про
фiнансовий стан, звiту про фiнансовi результати та звiту про рух грошових коштiв.
Цi змiни являють собою рекласифiкацiї вiдображення деяких операцiй у фiнансовiй
звiтностi. У зв'язку з цим було проведено коригування цього звiту за попереднiй
перiод:
Строка звiту про фiнансовий стан
на 01.01.2019
Рiзниця
Примiтка
До коригувань
Пiсля коригуань
1510 Довгостроковi кредити банкiв
817 950
1 288 652 470 702 Перенесення сум
довгострокових позик в грн. i валютi
1515 Iншi довгостроковi зобов'язання
470 702
(470 702)
1600 Короткостроковi кредити банкiв 7 271 010
7 271 010
Перенесення сум
короткострокових позик та поточної частини за довгостроковими позиками, кредитами
у валютi, сум вiдсоткiв за позиками i кредитами
1610 Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
5
814 664
- (5 814 664)
1690 Iншi поточнi зобов'язання
1 463 928
7 582 (1 456 346)
Строка звiту про фiнансовi результати
2018 рiк До коригувань Пiсля коригуань
Рiзниця
Примiтка
2000 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2373313
2365997 7316 Змiна вiдображення поручительств за договорами поставки готової
продукцiї
2150 Витрати на збут
99 011
91 695
7 316
2180 Iншi операцiйнi витрати 290 590
210 642
79 948 Змiна вiдображення
резерву за iнвестицiйними сертифiкатами.
2270 Iншi витрати
19 747
99 695
-79 948
Строка звiту про рух грошових коштiв
2018 рiк
Рiзниця
Примiтка До
коригувань Пiсля коригуань
3000 Надходження вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг 1 728 150 1 718 391
9
759 Перенесення з оплати поручительств i штрафiв за договорами реалiзацiї готової
продукцiї
3100 Витрати на оплату товарiв, робiт, послуг 2 104 854
2 091 826 (13 028)
Перенесення в оплати за договорами страхування, в оплати поручительств i штрафiв
за договорами реалiзацiї готової продукцiї
3135 Витрати на оплату авансiв
117 745
116 621
(1 124)
Перенесення в аванси за договорами страхування
3150 Витрати на оплату зобов'язань за страховими контрактами
4 393 4
393 Перенесення з оплати i авансiв за договорами страхування

8.
ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) (код рядка
2000)
2019
2018
Дохiд
Собiвартiсть
Дохiд Собiвартiсть
Злитки
753
1036
18922
25757
Лиття
177224
143 916
194 016
163 440
Поковки з металообробкою
1289980
1 157 883
1 929 402
1 610 577
Кування вчорнi
69 722
51 476
53 621
54 785
Складальнi вузли
401 677
453 651
175 866
188 860
Послуги
283
90
1 487
1 181
РАЗОМ:
1 939 639 1 808 052
2 373 313
2
044 600
У тому числi ГП по Українi:
459 493
387 174
400 955
346 589
- з експорту:
1 480 145 1 420 878
1 972 357
1 698 011
Разом
1 939 639 1 808 052
2 373 313
2 044 600
Нерозподiленi загально виробничi витрати
56 730
40 292
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (актуарнi розрахунки) 3
743 (717)
Вирахування з доходу сум за отриманими порукам за договорами на реалiзацiю готової
продукцiї (3 646) (7 316)
Разом
1 935 993
1 868 525
2 365 997
2 084 175
1 935 993
2 365 997
В звiтному роцi Пiдприємство мало чотири контрагенти, дохiд вiд реалiзацiї
продукцiї по операцiях з якими перевищував 5% (2018р.: п'ять) вiд загального
чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї Пiдприємства:
Сума доходу вiд реалiзацiї продукцiї, тис. грн. Вiдсоток вiд загального
чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї, %
2019 2018
Контрагент 1 516,616
27%
Контрагент 2 653,012
34%
Контрагент 3 147,597
8%
Контрагент 4 130,517
7%
9.
СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) (код рядка
2050)
Собiвартiсть реалiзацiї за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019р., була
представлена в такий спосiб:
2019
2018
Cировина та iншi матерiали
1 021 425
1 136 363
Електроенергiя та газ
397 680
463 381
Заробiтна плата i
нарахування на заробiтну плату
206 545
192 603
Амортизацiя
160 111
187 877
Iнше
82 763
103 951
1 868 525
2 084 175
АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (код рядка 2130)
2019
2018
Оплата працi
56 928
44 434
Аудиторськi юридичнi
нотарiальнi секретарськi послуги
14 686 7 059
Транспортнi витрати
4 793
5 363
Розрахунково-касове обслуговування 4 277 4 582
Витрати на вiдрядження
2 983 3 045
Енерговитрати
1 576
1 560
Амортизацiя
1 171 348
Матерiали
1 163 1 264
Страхування
1 160 1 247
Iншi
4 085
3 773
92 822
72675
11.
ВИТРАТИ НА ЗБУТ (код рядка 2150)
2019
2018
Матерiали
11 214
13 851
Енерговитрати
347
326
Оплата працi
15 366
11 522
Амортизацiя
200
99
Транспортнi витрати
50 834 60 138
Витрати на вiдрядження
1 559
1 759
Сертифiкацiя
219
321
Реклама i маркетинг
1 552
1 588
Поштовi послуги i

10.

кур'єрська вiдправка
Iншi

452
482
175
1 609
81 918
91 695

IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ / (ВИТРАТИ) (код рядка 2120)
2019 2018
Дохiд вiд реалiзацiї виробничих запасiв
7 276 14 195
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 23 170
Дохiд вiд оперативної оренди активiв
10 581
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi
1 331 998
205 871
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi
1 986 990
1 145 401
Збитки вiд операцiйної курсової рiзницi
(654 992)
(939 530)
Отриманi штрафи пенi неустойки
54
143
Вiдновлення резервiв по запасах
17 958
Дохiд 51 703
Витрати
(33 745)
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 41 585
44 489
Дохiд вiд зменшення забезпечення матерiальним заохоченням
2 667 2 871
Вiдновлення резерву по запасах
20 708
Дохiд 24 045
Витрати
(3 337)
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
- 37
Отриманi гранти та субсидiї
- 10
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi
12 005
19 079
Всього iншi операцiйнi доходи 1 413 543
341 154
13.
IНШI ОПЕРАЦIЙНI (ВИТРАТИ) / ДОХОДИ (код рядка 2180)
2019
2018
Витрати на дослiдження i розробки
(5 641)
(13 871)
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти (3 585)
(6 899)
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв
(14 373)
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв (6 862) (13 788)
ТМЦ (1 856) (444)
Товар (5 006) (13 344)
Резерв сумнiвних боргiв (14 446)
Вiдновлено
8
Нарахован резерв
(14 454)
Недостачi i втрати вiд псування цiнностей (1 189)
(83)
Визнанi штрафи пенi неустойки податки
(4 449)
(51 715)
Iншi витрати операцiйної дiяльностi (за рiшенням суду) (49 781) (27 217)
Дохiд 62 712
6 750
Витрати
(112 493)
(33 967)
Iншi витрати операцiооной дiяльностi (30 920) (82 696)
(116 873)
(210 642)
12.

ФIНАНСОВI ДОХОДИ (код рядка 2220)
2019 2018
Вiдсотки банка отриманi
995
74
Iншi доходи вiд фiнансових операцiй 95 478
Iншi фiнансовi доходи за
розрахунками з покупцями в
частинi штрафних санкцiй
2 549
Фiнансовi доходи за розрахунками
з постачальниками
83 048
Фiнансовi доходи за розрахунками
за договорами позики
22 268
Iнше
99
204 437
14.

74

ФIНАНСОВI ВИТРАТИ (код рядка 2250)
2019
2018
Вiдсотки за кредит
66 942
45 037
Амортизована вартiсть
кредиту
5 664
24 537
Вiдсотки за позиками
259 871 291 944
Послуги за договором поруки
24 508
78 432
Фiнансовi витрати за
розрахунками з покупцями в
частинi штрафних санкцiй
842
Фiнансовi витрати з банкiвського факторингу з регресом
2 723
Фiнансовi витрати за розрахунками з постачальниками
30 927
Фiнансовi витрати за розрахунками за договорами позики
19 510
Фiнансовi витрати з оренди
648

15.

16.

IНШI ДОХОДИ (код рядка 2240)

411 635

439 950

2019
2018
Благодiйна допомога
515
750
Прибуток вiд вибуття основних засобiв
883 Дохiд 6619
Витрати (5 736)
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй(Примiтка 21)
1 894 599
Iншi доходи
596
3 005
2 232
(код рядка 2270)
2019 2018
Благодiйна допомога
(9 070)
(8 578)
Витрати по колдоговору
(5 533) (6 823)
Витрати на утримання
об'єктiв соцiального
призначення
(627)
(560)
Витрати вiд вибуття основних засобiв
Витрати вiд зменшення
справедливої вартостi
фiнансових iнвестицiй (Примiтка 21) (93 925) (1 354)
Резерв по iнвест сертифiкатом
(79 948)
Дохiд
Витрати
(79 948)
Iншi витрати
(3 108)
(2 432)
(112 263)
(99 695)
18.
ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК (код рядка 2300)
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток Пiдприємства визнанi у звiтi про
фiнансовi результати за перiод що закiнчився 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018р.
представленi в такий спосiб:
2019
2018
Поточнi витрати по податку на прибуток
- Доходи/(витрати) вiд вiдстроченого
податку на прибуток визнанi цього року
(6 571)
(4 245)
Всього витрат по податку на прибуток
(6 571)
(4 245)

17.

IНШI ВИТРАТИ

Вiдстрочений податок на прибуток зв'язаний зi статтями якi безпосередньо
вiдносяться до складу iншого сукупного доходу:
2019
2018
Чистi доходи/(витрати) по
актуарних прибутках i збитках
6 571 4 245
Доходи/(витрати) по податку на
прибуток вiдображенi в iншому
сукупному доходi
6 571 4 245
У груднi 2018 р. парламент України внiс ряд виправлень у Податковий кодекс
України. Виправлення набули чинностi з 1 сiчня 2019 р. i не мають iстотних змiн у
порядку розрахунку оподатковуваного прибутку Пiдприємства починаючи iз зазначеної
дати.
Нижче представлене узгодження мiж фактичними витратами по податку на прибуток та
облiковим прибутком до оподатковування помноженої на нормативну ставку податку на
прибуток за перiоди що закiнчилися 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р.:
Облiковий прибуток/(збиток) до оподатковування
Очiкуванi (вигода)/витрати податку на прибуток
130) 52 087
Сума невизнаних податкових активiв 180 078
Iншi рiзницi у базi оподаткування
(29 519)
Витрати по податку на прибуток
(6 571)

2019
2018
872 942
(289 375)
по встановленiй ставцi 18%

(157

(127 084)
70 752
(4 245)

Основнi компоненти вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань за перiод що
закiнчився 31 грудня 2019 р. представленi в такий спосiб:
Звiт про фiнансовий стан
Нарахованi/ кредитованi в прибуток/(збитки)
Нарахованi/ кредитованi в iнший сукупний доход
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Вiдстроченi податковi активи якi виникають у вiдношеннi:
Нарахувань i забезпечень
9827 25949 (16122)
Пенсiйних зобов'язань
29260 22015 674
(128) 6571

(1747)
4245

-

-

Кредиторська заборгованiсть
181 642
Накопичений податковий збиток 1055404
Невизнанi вiдстроченi податковi активи
(127084)
Податковi активи 86727 93028 (12872)

278 485
(96843)
1136063
(80659)
(1189406)(1369484)
(10197)

6571

26680 92082 180078

-

5952 (4245)

-

4245

Вiдстроченi податковi зобов'язання якi виникають у вiдношеннi:
Основних засобiв (86727)
(93028)
6301
Вiдстрочене податкове зобов'язання (86727)
Чистi вiдстроченi податковi активи Доходи/(витрати) по вiдстроченим податкам 4245

5952 (93028)
6301
(6571)

6571

19.
IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД (код рядка 2445)
Iншiй сукупний дохiд, який не буде в подальшому рекласiфiкований до прибутку або
збитку можна представити такiм чином:
2019
2018
Змiна допущень в актуарних розрахунках
(36503)
(23582)
Iнше
10
42
(36493)
(23540)
20.
ОСНОВНI ЗАСОБИ НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ ТА НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ
(код рядка 1000 1005 1010 1015)
Нематерiальнi активи за 2019 рiк
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк
Нараховано
амортизацiї за рiк
Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року Балансова
вартiсть на 31.12.2019 року первiсної (переоцiненої) вартостi
накопиченої
амортизацiї
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопичена амортизацiя
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопичена амортизацiя
Права на об'єкти промислової власностi
16
(11)
(1)
16
(12) 4
Iншi нематерiальнi активи
5798 (3853)
311
(466) 25
(25) 6134
(4344)
1789
Разом
5814 (3864)
311
(467) 25
(25) 6150 (4356)
1 793
Нематерiальнi активи за 2018 рiк
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк
Нараховано
амортизацiї за рiк
Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року Балансова
вартiсть на 31.12.2018 року первiсної (переоцiненої) вартостi
накопиченої
амортизацiї
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопичена амортизацiя
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопи-чена аморти-зацiя
Права на об'єкти промислової власностi
11
(11) 5
16
(11) 5
Iншi нематерiальнi активи
5746 (3400)
51
(454)
5798
(3853)
1944
Разом
5757 (3411)
56
(454) 5814 (3864)
1949
Основнi засоби за 2019 рiк
Групи основних засобiв Залишок
на 01.01.2019 року
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
Нараховано амортизацiї
за рiк
Iншi змiни Залишок
Балансова вартiсть на 31.12.2019 року
у
тому числi за рiк
на конец року
первiсної (переоцiненої) вартостi
зносу первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
Земельнi дiлянки 31626 31626 31626
Iнвестицiйна нерухомiсть 66734
(16278)
(2363)
(2312)
(1464)
64422 (17177)
47 245
64 422
(17 177)
Будинки споруди та передавальнi пристрої 1242637
(168016)
(33810)
77
1
1242714
(201827) 1040887 Машини та обладнання 2041945 (685239)
6459 (108) 64
(128761)
2046 1290
2050342
(815226) 1235116 Транспортнi засоби 27160
(11976)
616
(1935)
132116
27908 (14027)
13881
Iнструменти прилади iнвентар (меблi) 61807
(27820)
2068 (98) 51
(5057)
(4639)
6
59138 (32832)
26306 Тварини
-

Багаторiчнi насадження 200
(200) (200) Iншi основнi засоби 229868
(112232)
58 808
(6 797)
4 645 286 524
(146 483)
140 041
Бiблiотечнi фонди
123
(123) (123) Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 11412 (11366)
561
(594) 1913 1913
13684 (13671)
13
Iнвентарна тара 1
(1)
Предмети прокату Iншi необоротнi матерiальнi активи 1887 (1887) 5 495 (1 137)
(1 887)
(1 887)
4 358 (1 568)
2 790
Разом 3715400
(1035138)
74007 (8342)
5397 (213419)
3781040
(1243135)
2537905
64422(17177)
Основнi засоби за 2018 рiк

-

200

4 362 (38 613)
-

123

(202) 202
1

(1)

-

-

-

-

718

(2 286)

(25)

(25)

Групи основних засобiв Залишок
на 01.01.2018 року
Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк
Нараховано амортизацiї
за рiк
Iншi змiни Залишок
Балансова вартiсть на 31.12.2018 року
у
тому числi за рiк
на конец року
первiсної (переоцiненої) вартостi зносу
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос переданi в оперативну оренду
первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
первiсна вартiсть знос
Земельнi дiлянки 31626 31626 31626
Iнвестицiйна нерухомiсть 68836
(14707)
(2880)
(2102)
(1310)
66734 (16278)
50456 66734 (16278)
Капiтальнi витрати на полiпшення земель Будинки споруди та передавальнi пристрої 1240040 (134298) 2876
(273) 27
(33746)
(6)
1242637
(168016) 1074621
Машини та
обладнання 2014761
(556824)
42027 (16185)
854
(128523) 1342
2041945
(685239) 1356706
Транспортнi засоби 27564
(10036)
(492) 145
(2005)
88
27 160
(11976)
15184
Iнструменти прилади iнвентар (меблi) 47540
(22415)
14424 (157) 144
(5550)
61807 (27820)
33987
Тварини - Багаторiчнi насадження 200
(200) 200
(200) Iншi основнi засоби 214707
(79171)
19766 (5283)
2696 (35272)
679485
229868
(112232)
117636
Бiблiотечнi фонди 123 (123) 123
(123)
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
(557) (1)
(1)
11412 (11366)
Тимчасовi (нетитульнi) споруди
Природнi ресурси -

10877
46
-

-

747
79

-

(10877)

603

(67)

67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iнвентарна тара

1

(1)

-

-

-

-

-

-

1

(1)

-

Предмети прокату

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iншi необоротнi матерiальнi активи 1889 (1889)
40
(43) 43
(40) 1887 (1887)
Разом 3658164
830541
79736 22500 3976 (208573)
3715400
(1035138)
2680262
66734 (16278)
Iнша iнформацiя щодо основних засобiв:
2019 2018
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв
2669847
2665553
Залишкова вартiсть основних засобiв що тимчасово не використовуються (консервацiя
реконструкцiя тощо)132306 132633
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 51 488 24
251
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi оцiненої за справедливою iсторичною вартiстю
64 422 66 734

Витрати по позиках в сумi 110 тис. грн. були капiталiзованi як частина первiсної
вартостi активiв незавершеного будiвництва протягом 2019 роки (2018 рiк: 285 тис.
грн.). У 2019 роцi Пiдприємство використовувало ставку капiталiзацiї 48% рiчних
для визначення суми витрат за позиками що пiдлягають капiталiзацiї (2018 рiк: 36%
рiчних). Станом на 31 грудня 2013 року Пiдприємство провело переоцiнку основних
засобiв за справедливою вартiстю з залученням незалежного оцiнювача. У 2014-2019
роках Пiдприємство не проводило переоцiнку основних засобiв.
21.
ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ (КОД РЯДКА 1035)
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв фiнансовi iнвестицiї були деномiнованi в
гривнi. Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя мала частку в 32,95% в приватному
iнвестицiйному Фондi "Рим-1" (2018 рiк: 60.41%) Заснований пов'язаною стороною
пiдприємства (Примiтка 30). Компанiя облiковує наведенi iнвестицiї по справедливiй
вартостi через прибутки та збитки. Протягом року, що закiнчився 31.12.2019
Компанiєю було придбано iнвестицiй на суму 93 925 тис. грн., сума визнаних збиткiв
вiд змiни справедливої вартостi вiдображена в Примiтцi № 17, сума визнаних чистих
прибуткiв вiд реалiзацiї iнвестицiй вiдображена в Примiтцi №16.
22.

ЗАПАСИ (код рядка 1101-1104)

2019
2018
Незавершене виробництво товарної продукцiї
592039
412612
Готова продукцiя
378975
214306
Сировина i матерiали
107986
81230
Вiдходи
69646
58931
Незавершене виробництво iнше
72114
37550
ТМЦ в дорозi
23606
26115
Iнше
12950
19809
Напiвфабрикати
24972
18708
Запаснi частини
15282
12766
Паливо
2866
1424
Тара
798
1231
Товари
541
805
1301775
885487
Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. запаси не використовувалися в
якостi застави забезпечення банкiвських кредитiв. (Прим. 27).Протягом перiоду що
завершився 31 грудня 2019 р. Пiдприємство провело знецiнення незавершеного
виробництва щодо обтяжувальних контрактiв в сумi 17 958 тис. грн.
23.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПРОДУКЦIЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА IНША
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (код рядка 1125 1155)
31.12.2019
31.12.2018
Торгова дебiторська заборгованiсть 265927
328570
Iнша дебiторська заборгованiсть
19295
9682
285222
338252
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитк(27004)
(34703)
Всього
258218
303549
Використання та нарахування Резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки по Торговiй
дебiторськiй заборгованiстi:
1 сiчня 2018 р 41 262
Нараховано за рiк 0
Розформування резерву внаслiдок погашення заборгованостi (10557)
Списання дебiторської заборгованостi за рахунок резерву
0
Курсовi рiзницi
(4 335)
31 грудня 2018 р 26 370
Нараховано за рiк 14 446
Розформування резерву внаслiдок погашення заборгованостi (1024)
Списання дебiторської заборгованостi за рахунок резерву
(19273)
Курсовi рiзницi
542
31 грудня 2019 р 21 061
Торгова дебiторська заборгованiсть є безпроцентної i як правило погашається
протягом 30-90 днiв.Пiдприємство застосовує спрощений пiдхiд передбачений в МСФЗ 9
до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв при якому використовується оцiночний резерв
пiд очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн для всiєї торгової та iншої
дебiторської заборгованостi.Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв торговельна та
iнша дебiторська заборгованiсть була згрупована на пiдставi загальних
характеристик кредитного ризику i кiлькостi днiв прострочення платежу.Рiвнi
очiкуваних кредитних збиткiв 'рунтуються на графiках платежiв з продажу за 24
мiсяцi до 31 грудня 2019 р. або 1 сiчня 2019 р. вiдповiдно i аналогiчних
iсторичних кредитних збитках понесених за цей перiод з урахуванням рейтингу країни
походження дебiтора.

Нижче представлена iнформацiя про кредитний ризик по торгової та iншої
дебiторської заборгованостi з використанням матрицi резервiв станом на 31 грудня
2019 року:
Прострочена
Разом Не прострочена
<60 днiв
60-120 днiв >120 днiв
Коефiцiєнт очiкуваних кредитних збиткiв
9.47% 4.47% 0.4% 0.53% 76.26%
Передбачувана валова балансова вартiсть при дефолтi
285222
137533
80572 40248 26869
Очiкуванi кредитнi збитки
(27004)
(6145)
(206) (163) (20490)
Нижче представлена iнформацiя про кредитний ризик по торгової та iншої
дебiторської заборгованостi з використанням матрицi резервiв станом на 31 грудня
2018 року:
Разом Не прострочена
Прострочена <60 днiв
60-120 днiв >120 днiв
Коефiцiєнт очiкуваних кредитних збиткiв
10.26%
4.82% 0.0% 0.0% 63.22%
Передбачувана валова балансова вартiсть при дефолтi
338252
172918
107402
16218
41714
Очiкуванi кредитнi збитки
(34703)
(8333)
0
0
(26370)
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть була деномiнована в таких валютах
31.12.2019 31.12.2018
Євро
47766
81053
Гривня
154369
97038
Росiйський рубль
40847
70517
Долар США
15236
54941
258218
303549
24.
IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (КОД РЯДКА 1190)
31.12.2019
31.12.2018
Податковий кредит з ПДВ
42957
39903
Забезпечення порук
14849
Iнше
1904
2225
59710
42128
25.
ГРОШI ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (КОД РЯДКА 1166 1167)
Грошi та їх еквiваленти у звiтi про рух грошових коштiв включають кошти в касi й
на банкiвських рахунках.
31.12.2019
01.01.2019
Грошовi кошти на поточних рахунках 10514
10034
Згiдно договору факторингу
11137
Грошовi кошти в дорозi
5768
Грошовi кошти в касi
17
4
Iншi
5
94
21672
15900
Грошовi кошти в розрiзi валют:
31.12.2019
31.12.2018
Євро
940
Рублi
7711
Гривня
21672
7249
21672
15900
Станом на 31 грудня 2019 р грошовi кошти в банках на суму 5470 тис. грн. (2018
рiк: 6913 тис. грн.) Були з обмеженням використання. Баланс являє собою грошовi
кошти з обмеженням використання на поточних банкiвських рахунках через судових
рiшень пов'язаних з порушенням умов оплати за договорами закупiвель.
26.
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ (код рядка 1400)
Всi внески в акцiонерний капiтал були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за
iсторичною вартiстю. Кожна проста акцiя Товариства надає її власнику-Акцiонеру
однакову сукупнiсть прав включаючи право на:1) участь в управлiннi Товариством в
порядку передбаченому законодавством України та Статутом Пiдприємства зокрема
участь в голосуваннi на Загальних Зборах (безпосередньо або через своїх
представникiв) участь в обраннi органiв Товариства та обрання в такi органи;2)
участь в розподiлi прибутку Товариства та отриманнi його частки (дивiдендiв) у
разi його оголошення в порядку та спосiб передбаченi законодавством України та
Статутом Пiдприємства;3) отримання в разi лiквiдацiї Товариства частини його майна
або вартостi частини майна Товариства пропорцiйно вартостi акцiй Товариства що
належать Акцiонеру в черговостi та порядку передбаченому законодавством України та
Статутом Пiдприємства;4) отримання iнформацiї щодо господарської дiяльностi
Товариства в обсязi та порядку передбаченому внутрiшнiми нормативними актами
Товариства;5) вiльне розпорядження акцiями Товариства що належать Акцiонеру в
порядку передбаченому чинним законодавством України та Статутом Пiдприємства;

6) реалiзацiю iнших прав що наданi Акцiонерам згiдно з Статутом Пiдприємства та
законодавством України.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 законодавством України.Акцiонери зобов'язанi:1)
дотримуватись Статуту iнших внутрiшнiх документiв Товариства;2) виконувати рiшення
Загальних Зборiв iнших органiв Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед
Товариством в тому числi пов'язанi з майновою участю;4) оплачувати акцiї в розмiрi
порядку та засобами що передбаченi Статутом Пiдприємства;5) не розголошувати
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю щодо дiяльностi Товариства.6)
реалiзацiю iнших прав, що наданi Акцiонерам згiдно з Статутом Пiдприємства та
законодавством України.Акцiонери можуть мати також iншi обов'язки встановленi
законодавством України.Облiк прав власностi на акцiї Товариства здiйснюється у
вiдповiдностi до чинного законодавства України.Тип та/або клас акцiй
Кiлькiсть
акцiй (шт.) Номiнальна вартiсть (грн)Акцiї простi iменнi
400000000
0.25
Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл прибутку.Станом на
31 грудня 2019 i 2018 рокiв кiнцевої материнської компанiєю Товариства є Державна
компанiя "Росатом" (Росiйська Федерацiя). Державна компанiя "Росатом" володiє
контрольним пакетом акцiй в АТ "Атоменергомаш", яка володiє контрольним пакетом
акцiй материнської компанiї Групи АтоменергомашСайпрусЛимитед, Кiпр. В свою чергу
АтоменергомашСайпрусЛимитед, Кiпр, є бенефiцiарним власником компанiї EMSS
Holdings Ltd, Кiпр, яка володiє контрольним пакетом акцiй ПАТ "ЕМСС".Рiшення про
виплату дивiдендiв приймають Загальнi Збори акцiонерiв за рекомендацiєю правлiння
Наглядової Ради та Виконавчого органу з урахуванням фiнансових результатiв за
звiтний рiк.
27.
ПЕНСIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (код рядка 1505 1660)
Пiдприємство має юридичне зобов'язання вiдшкодовувати Державному пенсiйному фонду
України додатковi пенсiї якi виплачуються окремим категорiям працiвникiв
Пiдприємства що пропрацювали певний промiжок часу в шкiдливих умовах i якi таким
чином мають право на раннiй вихiд на пенсiю i одержання пенсiйного забезпечення до
досягнення звичайного пенсiйного вiку.Актуарна оцiнка пенсiйного зобов'язання з
установленими виплатами була проведена станом на 31 грудня 2019 та 2018 р.
незалежним актуарiєм. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок
визначених на кiнець кожного звiтного перiоду.
2019 2018
Суми що вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня: 162557 122304
Суми що вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати:
18347 13676
Змiни вартостi зобов'язань за планами з встановленими виплатами:
Зобов'язання на 1 сiчня
122304
99435
Вартiсть послуг поточного перiоду
3149 2166
Процентнi витрати 15181 11531
Ефект вiд переоцiнки зобов'язань за планом
36520 23561
Виплаченi винагороди
(14597)
(14389)
Зобов'язання на 31 грудня визнанi в балансi
162557
122304
Суми що вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати:
Вартiсть послуг поточного перiоду
3149 2166
Процентнi витрати 15181 11531
Визнаний актуарний збиток / (прибуток)
17
(21)
Разом 18347 13676
Змiни зобов'язань визнаних в балансi:
Станом на 1 сiчня 122304
99435
Виплаченi винагороди
(14597)
(14389)
Витрати визнанi в звiтi про фiнансовi результати
18347 13676
Переоцiнка зобов'язань визнана у складi iнших сукупних доходiв
36503 23582
Станом на 31 грудня
162557
122304
Основнi припущення для цiлей актуарної оцiнки були представленi наступним чином:
Ставка дисконту
9.9% 13.2%
2020 - 6.4%
2021 - 5.6% 2019 - 38.0%
Збiльшення заробiтної плати
2022 - 5.3% 2020 - 2021 - 4.4%
2023 - 5.1% далi - 3.0%
далi - 5.0%
Текучiсть кадрiв 3.6% 5.0%
Iнфляцiя
5.1% 6.3%
28.
КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ (код рядка 1510 1600)
Кредити i позики Компанiї становили:
31.12.2019

31.12.2018

Довгостроковi кредити i позики
749122
1288653
зокрема:
довгостроковi банкiвськi
кредити
515927
677859
iншi позики
184566
470700
зобов'язання за вiдсотками
139904
115556
довгострокова частина
приведеної вартостi
(91275)
24538
Поточнi кредити i позики
6633064
7271010
зокрема:
банкiвськi кредити
108973
66452
iншi позики
5071249
5748212
зобов'язання за вiдсотками
1455556
1456346
поточна частина приведеної вартостi
(2713)
7382186
8559663
Кредити отриманi Пiдприємством в розрiзi компанiй - позикодавцiв виглядають
наступним чином, в грн.:
31.12.2019 31.12.2018
Валюта
Вiдсоткова ставка Дата погашения
Сума кредиту
Зобов'язання з вiдсоткiв
Сума приведеної вартостi
Сума кредиту
Зобов'язання з вiдсоткiв
Сума приведеної вартостi
КРЕДИТИ НАДАНI ФIНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ
"Альфа-банк" г.Киев
USD
9.40% 31.12.2021
451973818 102511994
21700567
528340147
117421323
24537256
"Альфа-банк" г.Киев
USD
13.75% 31.12.2025 127905480 1514436
215968459
1900753
"Альфа-банк" г.Киев
UAH
21.50% 31.12.2020 45020160
587701
IНШI ПОЗИКИ
ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED #
USD
4.30% 20.06.2020 1141117518 360097048
1333922836 362784380
ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED #
USD
4.20% 20.06.2020 1014326682 289876167
1185709188 288362729
ROSATOM FINANCE LTD
USD
4.50% 29.06.2020
1883052900 21358463
2201216988 24490507
ROSATOM FINANCE LTD
USD
5.30% 29.06.2020
850334580
3827670
994008678
3329820
UMP TRADING SA#
EUR
3% 31.03.2020
145229919 25112589
271879730
25236166
АТОМЭНЕРГОМАШ# RUB 581-525%
30.04.2027 37454040
21046125
(18883105)
39827000
20505250
АТОМЭНЕРГОМАШ# RUB 581-525%
30.04.2027 184297148
115592147
(96805858)
192348074
113560528
АТОМЭНЕРГОМАШ# USD
653935574
614309809
УКРМАШИНВЕСТ UAH
2 000 361.64
2 000 960
5880714244 1595460275 (93988396) 6963223099 1571902226
24537256
У розрiзi валют кредити i позики поданi таким чином:
31.12.2019 31.12.2018
USD
6 923 533
7 896 303
UAH
45 610
3
RUB
242 701
366 241
EUR
170 342
297 116
УСЬОГО
7 382 186
8 559 663
29.
ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ РОБОТИ ПОСЛУГИ ТА IНША
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (код рядка 1505 1515 1605 1615 1620 1630 1635 1640
1690)
31.12.2019
31.12.2018
Кредиторська заборгованiсть за енергоресурси
621 600
664 911
Кредиторська заборгованiсть за iншi товари
роботи послуги
784 815
1 210 714
Заборгованiсть щодо програм пенсiйного
забезпечення (розрахунки актуарiя)
162 557
122 304
Кредиторська заборгованiсть перед покупцями за
одержаними авансами
1 367 660
447 881
Розрахунки по заробiтнiй платi
19 994
16 334
Заборгованiсть по виплатi дивiдендiв
966
966
Векселi виданi
497
956

Iншi податки до сплати
9 797
7 727
Резерв вiдпусток i iншi забезпечення пiд
виплати працiвникам
34 126
25 989
Забезпечення пiд умовнi зобов'язання по судах
2 113
104 544
Iнша кредиторська заборгованiсть
6 056
2 466
3 010 181
604 792
30.
ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (код рядка 1660)
31.12.2019 31.12.2018
Резерв на вiдпустки
25 154
19 499
Забезпечення по судам
2 113
104 544
Забезпечення витрат по матерiальному заохочення 8 972
6 490
Поточна заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями (розрахунки актуарiя)
14 597
14 389
Резерв на можливi повернення готової продукцiї 886
50 836
145 808

2

Резерв на вiдпустки
Забезпечення по судам
Забезпечення витрат по
матерiальному заохочення
Поточна заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями (розрахунки актуарiя)
Резерв на можливi повернення готової
продукцiї
На 31.12.17
16 192
105 094
4 497 13 655
139 438
Нараховано за 2018 рiк 20 985
29 142
6 694 34 877
5 331 97 029
Списано за рахунок
забезпечень
17 677
29 693
4 701 34 143
4 445 90 659
На 31.12.18
19 499
104 544
6 490 14 389
886
145 808
Нараховано за 2019 рiк 27 605
22 635
8 972 208
4 511 63 931
Списано за рахунок
забезпечень
21 950 125 066
6 490
5 397 158 903
На 31.12.19
25 154
2 113 8 972 14 597
50 836
31.
IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (код рядка 1690)
31.12.2018 31.12.2019
Заборгованiсть за договорами реалiзацiї по штрафам 26 251
Гарантiйнi зобов'язання з Готової продукцiї
4 445
4 511
Iншi зобов'язання
3 137
8 248
Всього
7 582
39 010
32.
ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов'язанi сторони включають акцiонерiв що володiють контролем або суттєвим впливом
на Пiдприємство ключовий управлiнський персонал Пiдприємства iншi зв'язанi сторони
представленi в основному пiдприємствами пiд спiльним контролем:
EMSS Holding Limited Кiпр
Гнiздицький Вiталiй Миколайович Генеральний директор
Рудь Тамара Iванiвна Головний бухгалтер
АТОМЕНЕРГОМАШ Росiя
ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED Кiпр
UMP TRADING SA Швейцарiя
ДК "Росатом" Росiя
АТ "АЕМ Технологii" Росiя
ВАТ "Атоменергопром" Росiя
ПАТ "ЗИО Подольск" Росiя
Rosatom Finance Ltd Кипр
АТ "НВО "ЦНIIТМАШ" Росiя
ARAKO Ltd Росiя
АТ "Центральне конструкторське бюро машинобудування Росiя
ВАТ "Петрозаводскмаш" Росiя
Станом на 31 грудня 2019 р. Пiдприємство мало наступнi балансовi залишки вiд
операцiй з пов'язаними сторонами:
Тiло кредиту i вiдсотки по кредиту Торгова кредиторська заборгованiсть i
аванси отриманi
Торгова дебiторська заборгованiсть i аванси виданi
Залишок
6 746 659 1 808 159
53 110
Сума приведеної вартостi
(115 689)
(8 272)
Операцiї з пов'язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., були
представленi в такий спосiб:
2019
Закупiвлi 160 634
Дохiд вiд реалiзацiї 1 194 922
Займи погашенi 700
Фiнансовi витрати 259 949
Станом на 31 грудня 2018 р. Пiдприємство мало наступнi балансовi залишки вiд
операцiй з пов'язаними сторонами:

Тiло кредиту i вiдсотки по кредиту Торгова кредиторська заборгованiсть i аванси
отриманi
Торгова дебiторська заборгованiсть i аванси виданi
Залишок
7 671 492- 1 013 093
128 636
Операцiї з пов'язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня
представленi в такий спосiб:
2018
Закупiвлi 216 280
Дохiд вiд реалiзацiї 1 591 407
Вирахування з доходу 49 577
Фiнансовi витрати 292 173

2018 р., були

Операцiї продажу та покупки з пов'язаними сторонами вiдбуваються на умовах
аналогiчних умовам з незалежними сторонами. Протягом звiтного року та минулих
рокiв Пiдприємство не нараховувало резервiв по безнадiйнiй або сумнiвнiй
заборгованостi пов'язаних сторiн. Оцiнка зменшення корисностi проводиться кожний
фiнансовий рiк шляхом оцiнки фiнансового становища пов'язаної сторони i ринкових
умов в яких вона проводить свою дiяльнiсть.
Ключовi особи Товариства:
1.
Гнiздицький Вiталiй Миколайович - Генеральний директор. Генеральний директор
є штатним працiвником Товариства i одержує заробiтну плату за виконання умов
трудового договору (контракту) за рахунок фонду оплати працi Товариства. Посадовий
оклад згiдно з Контрактом за 2019р. складав: з 01.01.2019р. по 20.11.2019р. - 155
000 грн. на мiсяць з 21.11.2019р. по 31.12.2019р. - 178 600 грн. на мiсяць.
2.
Рудь Тамара Iванiвна - Головний бухгалтер.Головний бухгалтер одержує
заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства. Посадовий оклад згiдно
зi штатним розкладом складає 30 320 грн. на мiсяць
Винагорода ключового управлiнського персоналу за рiк що закiнчився 31 грудня 2019
р. представлена короткостроковими виплатами складала 3 769 тис. грн. Цi суми були
вiдображенi у складi витрат звiтного перiоду. Пiдприємство не застосовує винагород
у формi опцiонiв на придбання акцiй для ключового управлiнського персоналу.
33.
УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Питання пов'язанi з охороною навколишнього середовища
Пiдприємство повинне виконувати загальнодержавнi та мiсцевi вимоги контролюючих i
регуляторних органiв у тих регiонах України в яких воно веде операцiйну
дiяльнiсть.У ходi здiйснення операцiйної дiяльностi Пiдприємства вiдбуваються
викиди матерiалiв що забруднюють речовин i стiчних вод у навколишнє середовище якi
потенцiйно можуть принести шкоду флорi й фаунi. На думку керiвництва Пiдприємства
його виробничi потужностi очищення вiдходiв i води вiдповiдають всiм вимогам
чинного на сьогоднi законодавства щодо охорони навколишнього середовища у тих
регiонах де воно веде свою операцiйну дiяльнiсть.Керiвництво Пiдприємства вважає
що iстотнi зобов'язання внаслiдок забруднення навколишнього середовища вiдсутнi.
Однак закони та норми з охорони навколишнього середовища продовжують
розвиватись.Пiдприємство не в змозi передбачати час або обсяг у якому данi закони
й норми по охоронi навколишнього середовища можуть змiнитися. Такi змiни якщо вони
вiдбудуться можуть вимагати вiд Пiдприємства модернiзацiї технологiї та оновлення
виробничого обладнання для того щоб вони вiдповiдали вимогам бiльш суворих
стандартiв.
Податковi ризики
Пiдприємство проводить свою операцiйну дiяльнiсть в Українi. Українське
законодавство та нормативнi акти що регулюють сферу оподатковування та iншi
аспекти дiяльностi включаючи валютний контроль трансферне цiноутворення та митне
законодавство продовжують дуже часто змiнюватися. Положення законiв i нормативних
документiв за звичай є не чiткими i трактуються по - рiзному мiсцевими
регiональними та державними органами а також iншими урядовими установами.
Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних фiнансових та монетарних заходiв яких вживає Уряд а також вiд змiн у
податковiй регулятивнiй та полiтичних сферах. Випадки розбiжностей у трактуваннi
українського податкового законодавства є непоодинокими. Можливе непослiдовне
застосування та трактування українського податкового законодавства створює ризик
суттєвих претензiй та пред'явлення додаткових податкових зобов'язань та штрафiв з
боку податкових органiв. Такi претензiї у випадку їхнього задоволення можуть мати
значний вплив.Керiвництво Пiдприємства має достатнi пiдстави вiдстояти власнi
позицiї по дотриманню всiх норм i малоймовiрно що будь - якi суттєвi виплати
виникнуть через iнтерпретацiю та застосування податкового законодавства. Разом з
тим не виключено що деякi з податкових трактувань якi застосовуються Керiвництвом
при пiдготовцi податкових декларацiй можуть бути оскарженi податковими органами в
ходi податкових перевiрок.
Ризики по контрольованим операцiям
Пiдприємство здiйснює iстотнi контрольованi операцiї якi регулюються правилами
ТЦО. Такi операцiї включають iмпорт ТМЦ для потреб виробництва витрати за

вiдсотками експорт власної продукцiї. Зазначенi операцiї проводяться як з
пов'язаними особами - нерезидентами так iз контрагентами заявленими
законодавством України як контрольованi. Пiдприємством здiйснено ринковi
дослiдження i пiдготовлено ТЦО документацiю за правилами ПКУ за результатами
спiвпрацi з контрагентами за 2018 рiк.У зв'язку з вiдсутнiстю єдиної методологiї
ТЦО в Українi а також судової практики в сферi ТЦО iснують ризики що пiдходи
податкових органiв в оцiнцi контрольованих операцiй будуть вiдрiзняться вiд
пiдходiв застосованих Пiдприємством.
Податковими органами може бути встановлено недотримання цих правил i вони можуть
вимагати коригування фiнансового результату в контрольованих операцiях. Якщо
iстотнi коригування трансфертних цiн будуть пiдтриманi вiдповiдними судовими
органами це може негативно вплинути на фiнансовi результати Пiдприємства однак
потенцiйну суму ризику неможливо оцiнити надiйно.Данi ризики можуть бути
реалiзованi протягом 7 рокiв з дати подачi вiдповiдної звiтностi з податку на
прибуток.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї якi можуть впливати на економiку
України а також те який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй
фiнансовий стан Пiдприємства. Керiвництво впевнене що воно вживає усiх необхiдних
заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Пiдприємства.
Оцiнка управлiння ризиками
Пiдхiд Пiдприємства до ризик - менеджменту передбачає комплексну систему
внутрiшнього контролю та управлiння ризиками засновану на стратегiчному та
поточному плануваннi. Пiдприємство систематично виявляє та оцiнює ризики що
впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей оцiнка ризикiв також
може додатково проводитись у випадках суттєвих змiн зовнiшнього середовища або
стратегiї розвитку. Керiвництво Пiдприємства проiнформоване i розумiє як ризики
впливають на досягнення стратегiчних цiлей. Усi рiшення приймаються з урахуванням
iснуючих i потенцiйних загроз i можливостей.
Пiдприємство придiляє особливу увагу монiторингу i мiнiмiзацiї операцiйних ризикiв
- реалiзуються програми зi зниження операцiйних витрат i пiдвищенню ефективностi
виробничих процесiв.
В областi операцiйної дiяльностi прiоритетним є управлiння ризиками пов'язаними з
охороною працi навколишнього середовища забезпечення безперебiйної дiяльностi. Для
зниження ризику лiквiдностi здiйснюється диверсифiкацiя в розрiзi контрагентiв та
оптимiзацiя умов договорiв у частинi термiнiв оплати реалiзуються програми зi
зниження операцiйних витрат. Зниження впливу даного ризику також досягається
шляхом пiдтримки заданого рiвня абсолютної лiквiдностi. У Пiдприємства
запроваджено механiзм планування та управлiння рухом грошових коштiв який дозволяє
своєчасно реагувати на змiни у зовнiшньому i внутрiшньому середовищi.
Таким чином для ефективного управлiння ризиками Пiдприємство:
- Регулярно виявляє i оцiнює ризики що впливають на досягнення стратегiчних та
операцiйних цiлей;
- Забезпечує прийняття рiшень з урахуванням їх потенцiйних ризикiв;
- Вибирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками порiвнюючи ступiнь зниження
ризику i вартiсть заходiв щодо їх управлiння;
- Здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками.
Полiтичнi та макроекономiчнi ризики
Податкове навантаження
Цей ризик є притаманним для Пiдприємства зростання податкового навантаження може
привести до змiни фiнансових результатiв дiяльностi з зменшення чистого прибутку
оборотного капiталу що в подальшому може негативно вплинути на iнвестицiйнi
програми
Основним нормативним документом регламентуючим дiяльнiсть Пiдприємства у
податковому просторi є Податковий Кодекс України менеджмент Пiдприємства регулярно
вiдслiдковує його змiни.
Ризики пов'язанi з невизначенiстю регуляторного середовища для дiяльностi:
Несвоєчасна пiдготовка роз'яснювальних документiв по окремим питанням при
прийняттi нових законiв щодо господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання
призводить до невизначеностi регуляторного середовища при тому що виробничий
процес у Пiдприємства є безперервним.
Ризики пов'язанi iз полiтичною нестабiльнiстю:
У звiтному перiодi ризики пов'язанi iз полiтичною нестабiльнiстю мали значний
вплив на Пiдприємство. Але незважаючи на всi перешкоди i завдяки своєчасним
заходам з управлiння ризиками Пiдприємство змогло забезпечити безперебiйну
дiяльнiсть.
Ризики пов'язанi iз рецесiєю чи зниженням темпiв економiчного розвитку:
Зниження темпiв економiчного розвитку може мати негативнi наслiдки з завадити
реалiзацiї проектiв подальшого розвитку стратегiї модернiзацiї виробничих об'єктiв
привести до зменшення обсягiв виробництва i як наслiдок збiльшення собiвартостi
продукцiї.

Ризики пов'язанi iз зростанням iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у
майбутньому:
У фiнансовий план витрати складаються з урахуванням коефiцiєнтiв iнфляцiї.
Ризики пов'язанi з неефективною судовою системою:
До ризикiв пов'язаних з неефективною судовою системою Пiдприємства вiдносяться:
суб'єктивне оцiнювання судом доказiв по справi ; - неоднозначне трактування судами
рiзних iнстанцiй норм матерiального права та порушення норм процесуального права
змiна судової практики.
Судовi процеси
У ходi звичайної господарської дiяльностi Пiдприємство виступає стороною в рiзних
судових процесах i суперечках. Керiвництво вважає що максимальна вiдповiдальнiсть
за зобов'язаннями у випадку їхнього виникнення внаслiдок таких судових процесiв та
спорiв не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або операцiйнi
результати Пiдприємства.
34.
СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з
урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методiв оцiнки. Однак для
проведення такої оцiнки необхiдне об'рунтоване судження при тлумаченнi ринкової
iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Пiдприємство
може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї.Справедлива вартiсть фiнансових активiв
та зобов'язань, включена до фiнансової звiтностi, являє собою суму, на яку можна
обмiняти iнструмент в ходi поточної угоди мiж зацiкавленими здiйснити дану угоду
сторонами, що вiдрiзняється вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї.Балансова
вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торговельної та iншої дебiторської
та кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку
з короткостроковiстю погашення цих iнструментiв.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi.
Пiдприємство використовує наступну iєрархiю для визначення справедливої вартостi
фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень: котирування (без коригувань) на активних ринках для iдентичних активiв
чи зобов'язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на
вiдображувану справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо або
опосередковано;
3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану
справедливу вартiсть, не є спостережуваними на ринку.
Для оцiнок i розкриття в данiй звiтностi справедлива вартiсть визначається згiдно
МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi", за винятком iнструментiв, на якi
розповсюджується МСФЗ 2, орендних угод, врегульованих МСФЗ 16 а також оцiнок,
порiвняних, але не рiвних справедливiй вартостi.
Нижче наводиться порiвняння балансової та справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв Пiдприємства, представлених у фiнансовiй звiтностi, по категорiям за
виключенням тих фiнансових iнструментiв, балансова вартiсть яких приблизно
дорiвнює їх справедливої вартостi:
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018р.
Балансова вартiсть
Справедлива вартiсть
Невизнаний прибуток/ (збиток)
Балансова вартiсть
Справед-лива вартiсть
Невизнаний прибуток/
(збиток)
ФIНАНСОВI АКТИВИ
Фiнансовi активи за амортизованою вартiстю
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги та iнша поточна дебiторська заборгованiсть
258,218
258,218
303,549
303,549
Грошi та їхнi еквiваленти
21,672
21,672
15,900
15,900
Всього фiнансових активiв
279,890
279,890
319,449
319,449
ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Фiнансовi зобов'язання, врахованi за амортизованою вартiстю
Позики
(7,382,186) (7,382,186) (8,559,662) (8,559,662) Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
(1,501,595)
(1,501,595) (1,883,492) (1,883,492) Всього фiнансових зобов'язань (227 618)
(227 618)
(215 407)
(215 407)
Оцiнка справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов'язань, представлених у
таблицi вище, належить до Рiвня 3 iєрархiї справедливої вартостi.Керiвництво

визначило, що справедлива вартiсть коштiв та короткострокових депозитiв,
торговельної дебiторської заборгованостi, торгової кредиторської заборгованостi,
iншої кредиторської заборгованостi, короткострокових процентних банкiвських
кредитiв приблизно дорiвнює їх балансової вартостi, головним чином через
короткостроковiсть погашення даних iнструментiв.Справедлива вартiсть
довгострокових позик з фiксованою ставкою, що вiдображаються за амортизованою
вартiстю, визначається шляхом дисконтування грошових потокiв iз застосуванням
поточних ринкових процентних ставок до боргових зобов'язань iз аналогiчним
кредитним ризиком та строком погашення. Справедлива вартiсть довгострокових
кредитiв та торговельної дебiторської заборгованостi оцiнювалась шляхом
дисконтування очiкуваного надходження коштiв по поточних ринкових процентних
ставках.
35.
УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основнi фiнансовi iнструменти Пiдприємства включають дебiторську та кредиторську
заборгованiсть процентнi кредити та позики грошовi кошти та їх еквiваленти.
Основна мета цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi
Пiдприємства. Пiдприємство має iншi фiнансовi активи й зобов'язання такi як iнша
дебiторська й iнша кредиторська заборгованостi якi виникають безпосередньо в ходi
операцiйно-господарської дiяльностi Пiдприємства.
На звiтнi дати фiнансовi iнструменти представленi таким чином:
31.12.2019 31.12.2018
ФIНАНСОВI АКТИВИ
Дебiторська заборгованiсть за товари роботи послуги та iнша поточна дебiторська
заборгованiсть
258 218
303 549
Грошi та їх єквiваленти
21 672
15 900
Всього фiнансових активiв 279 890 319 449
ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
31.12.2019
31.12.2018
Фiнансовi зобов'язання врахованi за амортизованою вартiстю
Позики
(7 382 186) (8 559 662)
Кредиторська заборгованiсть
за товари роботи послуги
(1 501 595)
(1 883 492)
Всього фiнансових зобов'язань (8 883 781) (10 443 154)
Основнi ризики притаманнi фiнансовим iнструментам Пiдприємства: ризик змiн цiн на
товари валютний ризик ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Пiдходи до управлiння
кожним iз цих ризикiв представленi нижче.
Функцiя управлiння ризиками в Пiдприємствi здiйснюється стосовно фiнансових
ризикiв (кредитного ринкового валютного ризику лiквiдностi та ризику процентної
ставки) а також операцiйних та юридичних ризикiв. Основними цiлями управлiння
фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим щоб цi лiмiти не
перевищувалися. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi
забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики що
спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.
Ризик змiн цiн на товари
Це ризик того що на поточнi або майбутнi прибутки Пiдприємства вплинуть змiни
ринкових цiн на готову продукцiю Пiдприємства. Пiдприємство зменшує вплив цього
ризику шляхом пiдписання короткострокових договорiв за якими вiдбувається фiзична
доставка вiдомих обсягiв готової продукцiї за фiксованими цiнами.
Валютний ризик
Пiдприємство здiйснює основну дiяльнiсть як в Українi так i поза її межами.
Основнi негативнi наслiдки впливу свiтової фiнансової кризи на економiку України
полягають у зменшеннi притоку капiталу та скороченнi попиту на продукцiю
українського експорту. Цi фактори у поєднаннi iз зростаючою внутрiшньою
нестабiльнiстю в країнi призвели до волатильностi валютного ринку та спричинили
суттєве падiння гривни по вiдношенню до основних iноземних валют.
У таблицi наданi монетарнi фiнансовi активи i зобов'язання Пiдприємства за
балансовою вартiстю станом на звiтну дату:
31.12.2019 UAH
USD
EUR
RUB
ФIНАНСОВI АКТИВИ
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша поточна дебiторська
заборгованiсть
154 369
15 236
47 766
40 847
Грошi та їхнi еквiваленти
21 672
УСЬОГО АКТИВИ
176 041
15 236
47 766
40 847
ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики
(45610)
(6923533)
(170342)
(242701)
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
(99685)
(96176)
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
(827240)
(7447637)
(270027)

(781630)
(338877)

(524104)

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ

(651199)

(7432401)

(222261)

(298030)

31.12.2018 UAH
USD
EUR
RUB
ФIНАНСОВI АКТИВИ
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 97038 54941 81053 70518
Грошi та їхнi еквiваленти
7249 940
7711
УСЬОГО АКТИВИ
104287
54941 81993 78229
ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики
(3)
(7,896,303) (297,116)
(366,241)
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
(934774)
(142538)
(57496)
УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
(934777)
(8644988)
(439654)
(423737)
ЧИСТА ПОЗИЦIЯ
(830490)
(8590047)
(357661)
(345508)

(748685)

Пiдприємство не використовує якi-небудь похiднi фiнансовi iнструменти для
управлiння валютними ризиками.
Водночас керiвництво Пiдприємства намагається зменшити вплив такого ризику шляхом
пiдтримки монетарних активiв i зобов'язань виражених в iноземнiй валютi на одному
i тому ж рiвнi. Як i для багатьох iнших компанiй якi здiйснюють свою дiяльнiсть в
Українi iноземнi валюти долар США ("дол. США") i євро вiдiграють значну роль в
операцiях Пiдприємства.
Офiцiйнi обмiннi курси гривнi до долара США i євро встановленi Нацiональним банком
України ("НБУ") на звiтну дату були такими:
Рос. рубль Дол. США
Євро
Станом на 31 грудня 2019 р.
0,3816
23,6862
26,4220
Станом на 31 грудня 2018 р.
0,3983
27,6883
31,7141
У таблицi нижче поданий аналiз чутливостi прибутку до оподатковування Пiдприємства
до можливих змiн у процентних ставках при умовах незмiнностi всiх iнших
параметрiв.Позитивне число в таблицi нижче вказує на збiльшення прибутку до
оподатковування (нерозподiленого прибутку) а вiд'ємне число - на зменшення
прибутку до оподатковування (нерозподiленого прибутку).
2019 рiк
Збiльшення "+"/ зменшення "-" обмiнного курсу валют % Вплив на
прибуток та капiтал до оподаткування
грн./дол. США
+5%
(371620)
грн./євро
+5%
(11113)
грн./рос. рубль
+5%
(14902)
грн./євро
-5%
грн./дол. США
грн./рос. рубль

371620
-5%
11113
-5%
14902

2018 рiк
Збiльшення "+"/ зменшення "-" обмiнного курсу валют % Вплив на
прибуток та капiтал до оподаткування
грн./євро
+5%
(429502)
грн./дол. США
+5%
(17883)
грн./рос. рубль
+5%
(17275)
грн./євро
-5%
грн./дол. США
грн./рос. рубль

429502
-5%
17883
-5%
17275

Пiдприємство в основному пiддається ризику змiни курсу валют долара США євро
росiйського рубля.Валютний ризик виникає переважно вiдносно боргових зобов'язань
якi частково номiнованi в iноземнiй валютi i закупiвель пов'язаних з реалiзацiєю
виробництва продукцiї. Даний ризик як й усi iншi фiнансовi ризики управляється
централiзовано й пiдлягає пильному монiторингу з боку керiвництва.
Ризик лiквiдностi
Завданням Пiдприємства є пiдтримка балансу мiж безперервним фiнансуванням i
гнучкiстю у використаннi умов кредитних ресурсiв що надаються постачальниками i
банками.Станом на 31 грудня 2019 р поточнi зобов'язання Пiдприємства перевищували
поточнi активи на 7 250 006 тис. грн. (2018 рiк: на 8442076 тис.
грн.).Пiдприємство проводить аналiз по термiнах iснування активiв i термiнами
погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваного термiну
виконання рiзних зобов'язань.
Кредитний ризик:

Фiнансовi iнструменти якi потенцiйно створюють значний кредитний ризик у бiльшостi
включають дебiторську заборгованiсть та позики триманi.Дебiторська заборгованiсть
представлена за вирахуванням оцiнюваних кредитних збиткiв.
Пiдприємство не вимагає застави по фiнансових активах. Керiвництво розробило
кредитну полiтику й потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються.
Кредитний ризик пiдприємства вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному
випадку i керiвництво Пiдприємства вважає що кредитний ризик адекватно
вiдображений у резервах сумнiвних боргiв.Пiдприємство створює резерв пiд
знецiнення в сумi що представляє собою оцiнку керiвництвом понесених збиткiв вiд
дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй
заборгованостi та iнвестицiй. Основними компонентами цього резерву є резерв пiд
покриття збиткiв вiд конкретних активiв якi є значними окремо i резерв пiд
покриття понесених але ще не виявлених збиткiв пiдприємства вiд аналогiчних
активiв.
Перед прийняттям нового клiєнта Пiдприємство використає внутрiшню кредитну систему
для оцiнки якостi потенцiйного клiєнта.Готова продукцiя виробляється на пiдставi
конкретних замовлень вiдображених у пiдписаних договорах з покупцями пiдприємство
бiльшу частину продукцiї реалiзує на пiдставi отриманих авансових платежiв.Сума
максимального розмiру ризику в таких випадках дорiвнює балансової вартостi
вiдповiдних фiнансових iнструментiв.
Ризик впливу ставки вiдсотка на потоки коштiв i справедливу вартiсть
Ризик впливу змiн ставки вiдсотка виникає вiдносно позик та кредитiв. Пiдприємство
не хеджувало свої ризики змiни процентних ставок.
Для управлiння одночасно ризиком лiквiдностi та кредитним ризиком широко
використовується практика передоплати. Пiдприємства використовує процес детального
бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того щоб гарантувати наявнiсть
адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.
Бiльшiсть витрат Пiдприємства носять змiнний характер i залежать вiд рiвня
доходiв. В результатi цього i виникає бiльшiсть витрат якi безпосередньо генерують
доходи для погашення зобов'язань пiд час звичайної господарської дiяльностi.
У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов'язань Пiдприємства
станом на 31 грудня 2019 р. на основi дисконтованих та недисконтованих контрактних
платежiв:
Строки погашення фiнансових зобов'язань станом на 31 грудня 2019 р.
Ефект вiд дисконтування За вимогою До 3-х мiсяцiв
Вiд 4 до 12 мiс. Вiд 12
мiсяцiв
Усього
Довгостроковi позики (Прим. 27)
(93989) 5842959
423989
335194
874033
7382186
Кредиторська заборгованiсть (Прим. 28)
(27711)
912670
41894
33389 960
242
(121700)
6755629
465883
368583
874033
8342428
Строки погашення фiнансових зобов'язань станом на 31 грудня 2018 р.
Ефект вiд дисконтування
За вимогою
До 3-х мiсяцiв
Вiд 4 до 12 мiс.
Вiд 12 мiсяцiв
Усього
Довгостроковi позики (Прим. 27)
24536
6222902
292219755
890
1264115
8559662
Кредиторська заборг.Примiтка 28)
1758967
93411
22 576
1874954
24536
7981869
385630778
466
1264115
10434616
Управлiння ризиком недостатностi капiталу
Пiдприємство розглядає позиковий капiтал i статутний капiтал як основнi джерела
формування капiталу. Завданням Пiдприємства при управлiннi капiталом є
забезпечення здатностi Пiдприємства продовжувати функцiонувати як постiйно дiюче
пiдприємство з метою отримання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших
зацiкавлених осiб а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб
капiталовкладень i стратегiї подальшого розвитку Пiдприємства.Полiтика
Пiдприємства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку
оптимальної структури капiталу з метою зменшення сукупних витрат на залучення
капiталу а також забезпечення гнучкостi доступу Пiдприємства до ринкiв капiталу.
31.12.2019
31.12.2018
Довгостроковi позики
(749122)
(1288652)
Короткостроковi позики
(6633064)
(7271010)
Довгостроковi фiнансовi активи
Короткостроковi фiнансовi активи
258218
303549
Грошовi кошти та їх еквiваленти
21672
15900

Чиста заборгованiсть
Власний капiтал

(7102296)
(6011087)

(8240213)
(7058148)

36.
ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Наприкiнцi 2019 року розпочалася епiдемiя коронавiрусу SARS-CoV-2 яка спочатку
вразила Китай а на початку 2020 року перетворилася на пандемiю та охопила усi
країни свiту. З метою стримування наслiдкiв пандемiї було запроваджено значнi
обмежувальнi заходи бiльшiстю країн свiту. Усi цi фiнансовi економiчнi та фiзичнi
заходи спрямованi за захист життя населення сповiльнюють темпи розвитку свiтової
економiки та можуть викликати глобальну економiчну кризу. На даний момент
неможливо достовiрно оцiнити термiни дiї обмежувальних заходiв та потенцiйний
вплив поточної ситуацiї на економiку окремих країн та дiлове середовище в якому
працюють юридичнi та фiзичнi особи.11 березня 2020 Кабiнет мiнiстрiв України
прийняв постанову "Про запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусу
COVID-19" якою на територiї України встановлено карантин з 12 березня до 3 квiтня
2020 р з можливою пролонгацiєю. 17 березня 2020 року було прийнято Закон України
"Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України спрямованих на запобiгання
виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" яким було внесенi змiни
до ряду законiв України. 25 березня Кабiнетом мiнiстрiв України було продовжено
дiю карантину до 24 квiтня 2020 року та запроваджено режим надзвичайної ситуацiї
на всiй територiї України.В умовах продовження епiдемiї коронавiрусу Covid-19 та в
перiод дiї карантину значно ускладнено умови ведення бiзнесу через значнi заборони
спрямованi на стримування розповсюдження захворювання що суттєво впливають на
дiяльнiсть Пiдприємства. Крiм того iснує значний ризик того що через
розповсюдження хвороби спiвробiтники Пiдприємства наражаються на ризик
захворювання та неможливостi виконувати свої обов'язки деякий час. Керiвництво
Пiдприємства запровадило заходи для запобiгання значного впливу подiй що
вiдбуваються у за умови iснування епiдемiї на дiяльнiсть Пiдприємства проте
керiвництво Пiдприємства не може достовiрно оцiнити вплив поточної ситуацiї на
дiяльнiсть в цiлому.
На даний момент керiвництво Пiдприємства вважає що Пiдприємство зможе продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi та фiнансова звiтнiсть Пiдприємства не
потребує коригувань через обмеження накладенi поточними обставинами на дiяльнiсть
Пiдприємства та неспроможнiсть Пiдприємства та його контрагентiв виконувати свої
обов'язки своєчасно та у повному обсязi. Керiвництво Пiдприємства здiйснює
постiйний монiторинг поточної ситуацiї на Пiдприємствi та в регiонi в цiлому. У
випадку суттєвих змiн поточного стану або у випадку введення надзвичайного стану в
країнi чи настання iнших подiй якi суттєво вплинуть на дiяльнiсть Пiдприємства
керiвництво Пiдприємства буде оцiнювати вплив цих подiй на дiяльнiсть Пiдприємства
а також приймати рiшення про необхiднiсть коригування даних фiнансової звiтностi
та оприлюднення такої iнформацiї.

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

2

3
4
5
6

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

Товариство з обмеженою
відповідальністю "БДО"

4

20197074
49070, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра,
4.
2868
Наказ ОСНАД № 7-кя "Про про
27.01.2020

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2019 - 31.12.2019

8

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

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

Ми звертаємо вашу увагу на
Примітку 36 "Події після звітної
дати" до фінансової звітності, де
розкрито інформацію стосовно
оцінки керівництва Компанії
наслідків впливу пандемії
коронавірусної хвороби (COVID-19)
та пов'язаних з цим обмежувальних
заходів на діяльність Компанії.
У зв'язку з неможливістю
спрогнозувати подальшій перебіг
подій, визначити заходи, які буде
застосовано керівництвом країни,
терміни дії обмежувальних заходів, а
також достовірно оцінити ефект
впливу поточної ситуації на
діяльність Компанії та її
контрагентів, а також на економічне
середовище в цілому, ми не можемо
достовірно оцінити ефект впливу цих
обставин на фінансову звітність
Компанії за рік, що закінчився 31
грудня 2019 та на спроможність
Компанії продовжувати діяльність в
подальшому.
У випадку суттєвих змін у діяльності
Компанії, або у випадку введення
надзвичайного стану в країні, або
настання інших подій, які суттєво
вплинуть на діяльність Компанії,
керівництво Компанії буде
оцінювати вплив цих подій на
діяльність Компанії, а також
приймати рішення про необхідність
коригування даних фінансової
звітності та оприлюднення такої
інформації. Нашу думку щодо цього
питання не було модифіковано.
13/460/10/100014А
30.09.2019

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

30.09.2019 - 08.04.2020

12

Дата аудиторського висновку

08.04.2020

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

895000.00

14

Текст аудиторського звіту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
та
Власникам і Керівництву Публiчного акцiонерного товариства "Енергомашспецсталь"
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Публiчного акцiонерного товариства
"Енергомашспецсталь" (код ЕДРПОУ 00210602, місцезнаходження: 84306 Донецька
область д/в м. Краматорськ ПАТ "Енергомашспецсталь", телефон: (06264) 65567 (тут
та надалі - "Компанія"), яка складається із:
балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року;
звіту про фінансовий результат (звіту про сукупний дохід) за 2019 рік;
звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік;
звіту про власний капітал за 2019 рік;
приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих
облікових політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань,
описаних у розділі "Основа для висловлення думки із застереженням" нашого звіту,
фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 року, її фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, у
відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)та
вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
від 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для висловлення думки із застереженням
Залишки на початок періоду
Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року,
проводив інший аудитор, який надав немодифіковану думку щодо цієї фінансової
звітності. Ми не мали можливості ознайомитись з робочими документами
попереднього аудитора для отримання доказів щодо залишків на початок року у
відповідності з вимогами МСА 510 "Перші завдання з аудиту - залишки на початок
періоду". Ми не змогли отримали аудиторські докази у достатньому обсязі щодо
залишків на початок 2019 року за допомогою альтернативних процедур. Оскільки
дані на початок періоду впливають на визначення результатів операцій, ми не мали
змоги визначити, чи потрібні коригування результатів операцій та суми
накопиченого нерозподіленого прибутку на початок періоду. Наша думка щодо
фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу
цього питання на порівнянність даних поточного періоду і відповідних показників.
Виручка за договорами з покупцями
Договори на продаж продукції Компанії надають покупцеві право виставляти штрафи,
якщо продукція не була доставлена вчасно. Це являє собою змінне відшкодування
відповідно до МСФЗ 15 "Виручка за договорами з покупцями" і вимагає, щоб
Компанія оцінила суму цього змінного відшкодування при передачі продукції
покупцеві. Компанія не оцінила змінне відшкодування на дату прийняття МСФЗ 15 і
для періодів, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 років. Ефект цього відступу
від МСФЗ 15 для активів за договором, зобов'язань за договором, нерозподіленого
прибутку на 1 січня 2019 і 2018 років і виручки за 2019 і 2018 роки не був
визначений.
Основні засоби та Капітальні інвестиції та Інвестиційна нерухомість
Облікова політика Компанії передбачає облік основних засобів та інвестиційної
нерухомості за справедливою вартістю згідно Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку (МСБО) 40 "Інвестиційна нерухомість" та МСБО 16 "Основні
засоби" вимагають проводити переоцінку облік основних засобів та інвестиційної
нерухомості з достатньою регулярністю, з тим, щоб не було суттєвої відмінності
балансової вартості від справедливої вартості на кінець звітного періоду.
Компанія не переоцінила основні засоби у сумі 2 490 661 тисяч гривень та 2 629
805 тисяч гривень станом на 31 грудня 2019 та 2018 років відповідно та
інвестиційну нерухомість у сумі 47 245 тисяч гривень та 50 456 тисяч гривень

станом на 31 грудня 2019 та 2018 років відповідно, в той час як був присутній
ряд факторів, які вказував на те, що справедлива вартість основних засобів та
інвестиційної нерухомості істотно відрізняється від балансової вартості, що є
відхиленням від вимог МСФЗ. Ефект відступу від облікових політик щодо основних
засобів та інвестиційної нерухомості та його вплив на зміни капіталу в
дооцінках, відстрочене податкове зобов'язання і пов'язані з ним витрати з
податку на прибуток, а також амортизацію не був визначений.
Знецінення активів
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року Компанія не проводить
аналіз існування ознак можливого зменшення корисності активів щодо основних
засобів у сумі 2 490 661 тисяч гривень та 2 629 805 тисяч гривень станом на 31
грудня 2019 та 31 грудня 2018 років відповідно, а також щодо інвестиційної
нерухомості у сумі 47 245 тисяч гривень та 50 456 тисяч гривень станом на 31
грудня 2019 та 31 грудня 2018 років відповідно, що є відхиленням від вимог МСБО
36 "Знецінення активів". Ми не змогли визначити чи є потреба в будь-яких
пов'язаних з цим відхиленням від вимог МСФЗ коригуваннях вартості основних
засобів та інвестиційної нерухомості, капіталу, амортизації, збитків від
знецінення активів, відстрочених податкових зобов'язань і пов'язаних з цим
витрат з податку на прибуток, а також інших елементів, що входять до складу
фінансової звітності.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 36 "Події після звітної дати" до фінансової
звітності, де розкрито інформацію стосовно оцінки керівництва Компанії наслідків
впливу пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) та пов'язаних з цим
обмежувальних заходів на діяльність Компанії.
У зв'язку з неможливістю спрогнозувати подальшій перебіг подій, визначити
заходи, які буде застосовано керівництвом країни, терміни дії обмежувальних
заходів, а також достовірно оцінити ефект впливу поточної ситуації на діяльність
Компанії та її контрагентів, а також на економічне середовище в цілому, ми не
можемо достовірно оцінити ефект впливу цих обставин на фінансову звітність
Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 та на спроможність Компанії
продовжувати діяльність в подальшому.
У випадку суттєвих змін у діяльності Компанії, або у випадку введення
надзвичайного стану в країні, або настання інших подій, які суттєво вплинуть на
діяльність Компанії, керівництво Компанії буде оцінювати вплив цих подій на
діяльність Компанії, а також приймати рішення про необхідність коригування даних
фінансової звітності та оприлюднення такої інформації. Нашу думку щодо цього
питання не було модифіковано.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми звертаємо увагу на Примітку 3 до фінансової звітності, в який розкривається
той факт, що на 31 грудня 2019 року поточні зобов'язання Компанії перевищили її
загальні активи на суму 6 011 087 тис. грн. Як зазначено у Примітці 3 до
фінансової звітності, ці події або умови, разом з іншими питаннями, викладеними
у Примітці 3, вказують на те, що існує суттєва невизначеність, що може поставити
під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на
безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний
період. Викладені нижче питання розглядались у контексті нашого аудиту
фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї,
при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань,
викладених у розділі "Основа для думки із застереженням" та у розділі "Суттєва
невизначеність щодо безперервності діяльності", ми визначили, що зазначені нижче
питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити у нашому звіті.
Ключові питання аудиту
Опис аудиторських процедур
1
Резерв покриття судових процесів та претензій

Визнання та оцінка резервів стосовно результатів судових процесів є важливою
областю професійних суджень керівництва Компанії. Існує невід'ємний ризик того,
що юридичні ризики не було своєчасно визнано та розглянуто під час складання
фінансової звітності. Компанія брала участь у ряді судових розглядів в якості
відповідача, та які, у разі реалізації потенційних ризиків, можуть мати істотний
вплив на фінансові результати.
"
Ми оцінили наявні у Компанії
засоби внутрішнього контролю, запроваджені з метою своєчасного виявлення,
достовірної оцінки та забезпечення повноти та достатності відображення в обліку
нарахованих резервів під судові розгляди.
Ми обговорили незавершені судові справи з юридичними фахівцями Компанії. В
деяких випадках, ми отримали та проаналізували законодавчі та судові документи,
з метою оцінки висновків керівництва у порівнянні з наявними прецедентами.
Ми проаналізували судові витрати на вибірковій основі за звітний період та
провели аналіз кореспонденції Компанії, отриманої у зв'язку з судовими та іншими
розглядами.
Ми розглянули можливі подальші дії стосовно судових справ, що були закрити
на протязі звітного року.
Дивіться примітку 30 до даної фінансової звітності.
Інша інформація
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію,
підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.
Інша інформація складається з наступних звітів:
1.
Звіт про управління за 2019 рік.
2.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік;
Наша думка щодо фінансової звітності Компанії не поширюється на іншу інформацію
та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої
інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути,
чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю
або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд
такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.
Звіт про управління за 2019 рік
Компанія підготувала Звіт про управління за 2019 рік. За виключенням впливу
питань, описаних у розділі "Основа для висловлення думки із застереженням", ми
не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією у Звіті про управління
за 2019 рік та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час
аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве
викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до
нашого звіту незалежного аудитора.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
Компанія планує підготувати й оприлюднити Річну інформацію емітента цінних
паперів за 2019 рік після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора.
Після отримання та ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних паперів,
якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, ми повідомимо
про це питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими повноваженнями.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за окрему фінансову звітність
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №
996-XIV щодо складання фінансової звітності та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності Керівництво несе відповідальність за оцінку
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності,
та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, крім випадків, коли Керівництво або планує ліквідувати
Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та

випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА,
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть вплинути на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки; розробляємо й виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, але не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
оцінюємо прийнятність застосовних облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку
та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок про те, чи існує
суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
можливість Компанії продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути
увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію
припинити свою діяльність на безперервній основі;
"
оцінюємо загальне подання, структуру й зміст фінансової звітності включно
з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та
події що покладені в основу її складання так, щоб досягти достовірного
відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами
під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають
на нашу незалежність, а також, де це застосовано щодо відповідних застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора, крім випадків,
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого,
або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо що таке питання не слід
висвітлювати в нашому звіті оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Ця інформація надана на виконання вимог частини 4 статті 14 Закону України "Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII
про надання додаткової інформації за результатами обов'язкового аудиту
підприємства, що становить суспільний інтерес:
1.
ТОВ "БДО" було призначено для виконання цього завдання з обов'язкового
аудиту Наглядовою радою Компанії 30.09.2019 р. Протокол засідання НР №115 у
відповідності до Статуту ПАТ "ЕМСС", затвердженого позачерговими ЗЗА
19.12.2018р. (Протокол ПЗЗА №2).
2.
У розділі "Звіт щодо аудиту фінансової звітності" цього звіту незалежного
аудитора розкрито інформацію щодо обсягів аудиту й обмежень, властивих для
аудиту.
3.
Загальна тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової
звітності Компанії ТОВ "БДО" з урахуванням продовження повноважень, які мали
місце, та повторних призначень становить 1 рік. Для ТОВ "БДО" це завдання також
є першим роком проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії

після визнання Компанії суб'єктом суспільного інтересу відповідно до вимог
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999 № 996-XIV.
4.
У розділах "Основа для думки із застереженням" та "Ключові питання аудиту"
цього звіту нами розкриті питання, що мали найбільше значення під час аудиту
фінансової звітності поточного періоду, і на які, згідно з нашим професійним
судженням, доцільно звернути увагу. Ці питання були розглянуті в контексті
нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні
нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
5.
Під час проведення цього завдання з обов'язкового аудиту ми не виявили
інших питань стосовно аудиторських оцінок, окрім тих, що зазначені у розділах
"Основа для думки із застереженням" та "Ключові питання аудиту" цього звіту,
інформацію щодо яких ми вважаємо за доцільне розкрити відповідно до вимог
частини 4.3 статті 14 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII.
6.
Інформацію, що міститься у цьому звіті незалежного аудитора щодо аудиту
фінансової звітності Компанії було узгоджено з інформацією у Додатковому звіті
для Наглядової ради, яка за відсутності Аудиторського комітету виконує його
функції з 19.12.2018р. (Протокол ПЗЗА №2).
7.
Протягом 2019-2020 років ТОВ "БДО" не надавало Компанії інші послуги,
окрім послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності станом на 31 грудня
2019 року та рік, що закінчився цією датою.
8.
ТОВ "БДО" не надавало Компанії інших послуг, заборонених відповідно до
вимог статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII протягом 2019 року та у період з 1 січня
2020 року до дати підписання цього звіту незалежного аудитора.
9.
ТОВ "БДО" і ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до
Компанії згідно з вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог і Кодексу РМСЕБ. Під час
проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактів або питань,
які могли б вплинути на нашу незалежність і на які ми б хотіли звернути Вашу
увагу.

Аудит здійснювався під управлінням начальника відділу аудиту Бережного Віталія
Валерійовича.
Начальник відділу аудиту
В. В. Бережний
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:
101106
За і від імені фірми ТОВ "БДО"
Директор, ключовий партнер з аудиту
С. О. Балченко
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:
101086
м. Київ, 08 квітня 2020 року
Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
20197074. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської
діяльності: 2868. Юридична адреса: 49070, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, 4. Тел
044-393-26-91.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Шановні пані та панове,
Ми надаємо цього листа у зв'язку з проведенням вами аудиту фінансової звітності підприємства Публічне
акціонерне товариство "Енергомашспецсталь" (надалі - "Компанія"), станом на і за рік, що закінчився 31 грудня
2019 року.
Ми розуміємо, що метою проведення вами аудиту є висловлення думки про те, чи ця фінансова звітність
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 року, а також
результати її діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату.
Ми визнаємо свою відповідальність за достовірне надання інформації у фінансовій звітності згідно з вимогами
МСФЗ/IFRS. Відповідно, ми підтверджуємо надану фінансову звітність.
Деякі положення цього листа відносяться лише до питань, що мають суттєве значення. Цю фінансову звітність
було складено з огляду на рівень суттєвості, застосований до Компанії.
Під суттєвими ми розуміємо статті, незалежно від їхнього обсягу, якщо вони містять пропуск або викривлення
облікової інформації, яка за супутніх обставин може впливати на економічні рішення користувачів, прийняті на
основі цієї фінансової звітності. Розмір або характер статті, або їх поєднання, можуть бути визначальним
чинником.
Ми надали вам:
усю фінансову облікову документацію з належними до неї даними та іншу доречну інформацію і доступ до неї, як
узгоджено в умовах завдання з аудиту;
усі протоколи зборів акціонерів, директорів і засідань Ради директорів або короткий опис заходів, прийнятих на
недавніх засіданнях, протоколи яких ще не складено.
Ми підтверджуємо, що:
Ми розуміємо, що термін "шахрайство" включає в себе представлення викривлених відомостей в результаті
фальсифікації фінансової звітності, а також представлення викривлених відомостей в результаті незаконного
привласнення активів.
Представлення викривлених відомостей, в результаті фальсифікації фінансової звітності, включає навмисні
викривлення або пропуск сум чи розкриття інформації в наданій фінансовій звітності з метою введення в оману
користувачів цієї фінансової звітності.
Подання викривлених відомостей в результаті незаконного привласнення активів включає крадіжку активів
Компанії, що часто може супроводжуватися фальсифікованими або неправдивими записами чи документами з
метою приховання факту зникнення активів або їхнього використання як застави без отримання належного
дозволу.
Ми підтверджуємо відповідальність за розробку, впровадження та забезпечення функціонування систем
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, призначених для запобігання та виявлення шахрайства й
помилок.
Ми повідомили вам про всі відомі нам факти шахрайства або підозри в шахрайстві, які впливають на Компанію, за
участю:
керівництва;
співробітників, що грають важливу роль в системі внутрішнього контролю; або
інших осіб, якщо факти шахрайства можуть зробити істотний вплив на цю фінансову звітність.
Ми повідомили вам про всі можливі факти звинувачень або підозр у шахрайстві, що впливають на фінансову
звітність Компанії, які могли бути доведені до нашого відома співробітниками, колишніми співробітниками,
аналітиками, контролюючими органами або іншими особами.
Ми розкрили вам результати нашої оцінки ризику, існуючого стосовно того, що ця фінансова звітність може бути
істотно викривлена внаслідок шахрайства.
Не було відзначено:
зловживань з боку будь-кого з членів керівництва або співробітників, які відіграють важливу роль в системі
внутрішнього контролю;
зловживань з боку інших співробітників, які могли б істотно вплинути на цю фінансову звітність.
Необхідну інформацію було запрошено й отримано від директорів та уповноважених осіб Компанії, що володіють
відповідними знаннями і досвідом. Відповідно, у зв'язку з проведенням вами аудиту ми підтверджуємо, на підставі
усієї відомої нам інформації і розуміння відповідних питань, такі заяви:
Вибираючи облікову політику чи політику щодо операції, події або умови, у разі застосування певним чином
Стандарту або Тлумачення, облікову політику чи політику, вибрану для наданої статті, визначають шляхом
застосування зазначеного Стандарту або Тлумачення та розгляду відповідного Керівництва з впровадження,
виданого Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО/IASB).
За відсутністю Стандарту або Тлумачення, які певним чином застосовуються до відповідної операції, події або
умови, ми спиралися на власне судження, розробляючи облікову політику, в результаті чого, як ми вважаємо,
інформація:
доречна для потреб користувачів з прийняття економічних рішень;
достовірна, оскільки зазначена фінансова звітність:
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання;
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
є обачливою;

є повною в усіх суттєвих аспектах.
Нижченаведену інформацію, разом зі своїми суттєвими обліковими політиками або іншими примітками, було
належним чином відображено або розкрито в цій фінансовій звітності відповідно до МСБО 1 "Подання фінансової
звітності":
судження, за винятком тих, що стосуються оцінок, внесених керівництвом в процесі застосування облікової
політики Компанії, які мають найсуттєвіший вплив на суми, визнані у цій фінансовій звітності;
основні припущення, що стосуються майбутньої діяльності, та інші ключові джерела невизначеності в оцінках на
31 грудня 2019 року, що створюють значний ризик виникнення необхідності здійснення суттєвих коригувань до
балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включаючи у тому числі:
основні припущення щодо майбутніх подій, що впливають на класи забезпечень, відповідно до вимог (за певних
обставин) згідно з МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи";
суттєві припущення, застосовані під час оцінки справедливої вартості фінансових активів і зобов'язань, що
відображаються в балансі за справедливою вартістю відповідно до вимог МСФЗ 13 "Оцінка справедливої
вартості";
суттєві припущення, застосовані під час оцінки справедливої вартості переоцінених статей основних засобів
відповідно до вимог МСБО 16 "Основні засоби".
Щодо оцінки справедливої вартості і розкриття інформації про певні види активів та зобов'язань, ми
підтверджуємо, що ми використовували однакові методи оцінки справедливої вартості, включаючи застосовані
припущення, для оцінки одних і тих же класів активів та зобов'язань. Ми вважаємо, що використані нами методи
були найбільш прийнятними для оцінки відповідних активів та зобов'язань.
Ми проаналізували питання про те, яка валюта відображає економічну сутність основних подій і обставин, що
відносяться до діяльності Компанії ("функціональна валюта").
Ми дійшли висновку, що функціональною валютою Компанії є українська гривня. Але звітність представлена в
евро.
Балансову вартість активів, зобов'язань, капіталу Компанії в наданій фінансовій звітності, було скориговано із
розрахунку впливу гіперінфляції тією мірою, якою її було отримано з історичної (первісної) вартості, сформованої
до 31 грудня 2000 року (дата, коли економіка України перестала бути гіперінфляційною). Ці коригування було
визначено відповідно до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції".
Компанія має відповідні юридичні права на всі власні активи. Такі активи не є предметом застав чи інших видів
обтяжень, і жоден актив не передано під заставу, крім випадків, про які ми вас проінформували.
Станом на 31 грудня 2019 року ми не маємо необоротних активів, призначених для продажу, крім випадків, про які
ми вас проінформували.
Компанія діяла у відповідності з усіма умовами укладених договорів, які, в разі їх невиконання, могли б суттєво
вплинути на надану фінансову звітність.
Усі угоди з продажу фінансових і нефінансових активів або зобов'язань, укладені Компанією, є остаточними, і не
існує ніяких додаткових угод із клієнтами чи інших чинних домовленостей, що передбачають можливість
повернення активів або зобов'язань, за винятком тих, інформацію щодо яких розкрито у Примітках до наданої
фінансової звітності.
Всі торговельні угоди, укладені Компанією, є остаточними, і не існує ніяких додаткових угод із клієнтами чи
інших чинних домовленостей, що передбачають можливість повернення товару, за винятком випадків виявлення в
ньому дефектів або інших умов, що підпадають під типові та стандартні гарантії.
Ми не маємо будь-яких кредитних і позикових зобов'язань за винятком тих, інформацію щодо яких розкрито у
Примітках до наданої фінансової звітності.
Дебіторська заборгованість, зазначена у цій фінансовій звітності, являє собою юридично обґрунтовані, безумовні
вимоги до дебіторів за торговельними операціями, що виникли станом на або до 31 грудня 2019 року, і всі
необхідні списання сум знецінення відображено в наданій фінансовій звітності.
Позики і дебіторська заборгованість, зазначені у цій фінансовій звітності, являють собою юридично обґрунтовані
вимоги до третіх сторін за операціями з фінансовими і нефінансовими активами чи зобов'язаннями, що виникли
станом на або до 31 грудня 2019 року, і всі необхідні резерви під знецінення відображено в наданій фінансовій
звітності.
Ми розкрили вам всю інформацію, яка вимагається МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" та надали якісну і
кількісну інформацію про все перелічене далі:
- свої договори з клієнтами;
- суттєві судження, а також зміни в суттєвих судженнях, здійснені при застосуванні МСФЗ 15;
- будь-які активи, визнані внаслідок витрат на отримання або виконання договору з клієнтом.
Ми розкрили вам всю інформацію, яка вимагається МСФЗ 16 "Оренда" та надали якісну і кількісну інформацію
про все перелічене далі:
- реєстр договорів оренди;
- оцінка активу з права користування;
- оцінка орендного зобов'язання;
- суттєві судження, а також зміни в суттєвих судженнях, здійснені при застосуванні МСФЗ 16.
У наведеній фінансовій звітності належним чином відображено або розкрито наступну інформацію:
операції з пов'язаними сторонами і відповідна дебіторська та кредиторська заборгованість, включаючи операції з
придбання та продажу фінансових і нефінансових активів та зобов'язань, позики, угоди з оренди, гарантії та інші
операції;
суттєві взаємини щодо спільного володіння чи управлінського контролю, що підлягають розкриттю;
опціони зі зворотного викупу акцій або угоди чи акції, зарезервовані для опціонів, варантів, конверсій та інших
потреб;
угоди з фінансовими установами, що пов'язані з компенсаційними залишками по рахункам, або з іншими угодами,
які передбачають обмеження на залишки коштів та використання кредитних ліній, або подібні угоди;

позабалансові операції, що включають операції з об'єктами спеціального призначення, неконсолідацію та визнання
доходу;
зміни в обліковій політиці;
угоди зі зворотного викупу раніше проданих активів;
активи, які виступають як заставне забезпечення.
Ми не використовуємо фінансові інструменти для хеджування проти ризиків, пов'язаних зі зміною певної
відсоткової ставки, вартості цінних паперів, ціни товару, валютного курсу, індексу цін чи ставок, кредитного
рейтингу чи кредитного індексу або іншої подібної змінної величини, за винятком похідних фінансових
інструментів, інформацію про які розкрито у Примітках до наданої фінансової звітності.
Ми підтверджуємо, що ми переглянули всі фінансові активи та зобов'язання в обігу станом на 31 грудня 2019 року
і коректно класифікували їх відповідно до вимог МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", а також, що вони належним
чином обліковуються за їхньою справедливою вартістю або амортизованою вартістю, залежно від їхньої
класифікації.
Оцінку і/або розкриття інформації щодо справедливої вартості істотних фінансових активів та зобов'язань
здійснено відповідно до МСФЗ. Розкриті суми представляють нашу найкращу оцінку справедливої вартості
зазначених фінансових активів і зобов'язань. Методи оцінки і суттєві припущення, використані під час визначення
справедливої вартості, застосовувалися послідовно, є обґрунтованими та належним чином відображають наші
наміри й можливість здійснювати від імені Компанії певні дії, коли це стосується оцінки справедливої вартості або
розкриття відповідної інформації.
Інформацію щодо схильності до фінансових ризиків, а також наші цілі й політику управління фінансовими
ризиками, було належним чином розкрито у фінансовій звітності відповідно до вимог МСФЗ 7 "Фінансові
інструменти: розкриття інформації".
У разі суттєвості було визнано:
збитки, виникнення яких очікується в ході виконання або в результаті неможливості виконати будь-які
зобов'язання з продажу;
збитки, виникнення яких очікується в результаті зобов'язань з придбання, включно з тими, що мають відношення
до придбання запасів у обсязі, який перевищує звичайні норми, або за цінами, які перевищують переважаючі
ринкові ціни; і
збитки, виникнення яких очікується в результаті обліку надлишкових або застарілих запасів. Ми не маємо планів
припинити випуск певного виду продукції або відмовитися від інших планів чи намірів, які приведуть до
утворення надлишків або старіння запасів.
Ми належним чином відобразили або розкрили інформацію щодо всіх зобов'язань, як фактичних, так і умовних, а
також в Примітках до цієї фінансової звітності розкрили інформацію щодо всіх гарантій, які було надано нами
третім сторонам.
Не було отримано та не очікується отримання будь-яких претензій, пов'язаних із судовими розглядами, крім тих,
про які ми вам повідомили.
В цій фінансовій звітності або у примітках до цієї фінансової звітності, за винятком випадків, інформацію щодо
яких було розкрито, не виявлено:
інших прибутків чи збитків, пов'язаних з умовними зобов'язаннями, або інших зобов'язань, які підлягають
визнанню чи розкриттю у фінансовій звітності, включно із зобов'язаннями чи умовними зобов'язаннями, що
виникають у зв'язку з природоохоронними питаннями в результаті протиправних або можливих протиправних дій,
або у зв'язку з можливими порушеннями законодавства з прав людини; або
інших природоохоронних питань, які можуть мати суттєвий вплив на наведену фінансову звітність.
Ця фінансова звітність не містить нерозкриту інформацію про:
забезпечення, умовні зобов'язання, щодо якого вимагається розкриття інформації відповідно до МСБО 37
"Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи";
суттєві операції, не відображені належним чином в записах бухгалтерського обліку, на підставі яких підготовлено
цю фінансову звітність;
повідомлення від державних регулюючих органів про недотримання вимог чинного законодавства або недоліки в
діяльності Компанії, які могли б суттєво вплинути на фінансову звітність;
порушення або можливі порушення законодавства чи нормативних актів, наслідки яких мають бути розглянуті на
предмет розкриття інформації у фінансовій звітності або як підстава для обліку збитку.
Ми надали перелік усіх дочірніх та асоційованих підприємств, - як тих, участь в яких є прямою, так і тих, участь в
яких є опосередкованою, - і зробили всі необхідні дії для надання вам інформації про ступінь значущості кожного з
визначених підприємств, розуміючи, що така розкрита інформація буде використана для визначення обсягу та
характеру процедур стосовно кожного з підприємств. До Додатку 1 до цього листа ми включили перелік усіх
дочірніх та асоційованих підприємств Компанії.
Ми надали вам в Додатку 1 перелік усіх підприємств, в яких члени Ради директорів, Правління, виконавчі
директори (президент і віце-президенти), керівники структурних підрозділів та їхні найближчі родичі мають
частку участі.
Ми надали вам у Додатку 1 перелік усіх підприємств, з якими ми здійснюємо операції, та перелік власників або
керівників, які водночас мають частку участі в нашій Компанії або впливають на її управління.
Ми підтверджуємо повноту наданої вам інформації стосовно ідентифікації пов'язаних сторін, в тому числі, але не
обмежуючись, сторін, зазначених в Додатку 1, а також щодо тих операцій з цими сторонами, які є суттєвими для
цієї фінансової звітності. Інформацію щодо взаємовідносин із пов'язаними сторонами, а також щодо залишків і
операцій із пов'язаними сторонами, відображено у звітності належним чином і, де необхідно, відповідно розкрито у
примітках до цієї фінансової звітності. У Додатку 1 до цього листа надано перелік пов'язаних сторін таким чином,
як ми їх розуміємо, та як їх визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони".

У тих випадках, коли було визначено відносини між пов'язаними сторонами, ми розкрили характер усіх суттєвих
типів операцій із цими пов'язаними сторонами. Ми також надали дані щодо обсягу таких операцій та інформацію
про застосовану політику ціноутворення.
Компанія не має планів чи намірів, які можуть суттєво вплинути на балансову вартість або класифікацію активів і
зобов'язань станом на 31 грудня 2019 року.
Після 31 грудня 2019 року не відбулося подій, які потребують внесення коригувань до цієї фінансової звітності або
розкриття відповідної інформації у примітках до неї.
Ми визначили кожну частину об'єкта основних засобів за вартістю, яка є значною відносно загальної вартості
відповідного об'єкта, і провели амортизацію кожного об'єкта окремо відповідно до вимог МСБО 16 "Основні
засоби".
Ми підтверджуємо, що відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів" ми провели оцінку наявності
ознак знецінення активу або групи активів станом на 31 грудня 2019 року. Суттєві допущення й оцінки,
використані для визначення суми очікуваного відшкодування активів, відповідають вимогам МСБО 36, та
інформація про них була належним чином розкрита в наданій фінансовій звітності. Ми вважаємо, що балансова
вартість усіх суттєвих активів підлягає відшкодуванню.
У цій фінансовій звітності розкрито всю релевантну інформацію, наскільки нам відомо, щодо здатності Компанії
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, в тому числі щодо суттєвих умов і подій, а також наших
планів і намірів.
Будь-які суттєві факти, які могли б вимагати перерахунку відповідних показників, відсутні.
Ми не розпочали процес оцінювання впливу, який виникне внаслідок прийняття Стандартів, поправок до
Стандартів та Тлумачень до них, інформацію про які розкрито у Примітках до цієї фінансової звітності. Отже,
Компанія не має можливості розкрити інформацію щодо впливу, який ці нововведення матимуть на її фінансовий
стан і результати діяльності після їхнього прийняття.
Ми вважаємо, що надана фінансова звітність не містить суттєвих викривлень, за виключенням того що :
Ми отримали можливість відтермінувати виплату відсотків, за кредитом ПАТ Альфа-банк за кредитним договором
№КС-712/11 від 12 вересня 2011 року, в результаті чого був визнаний дохід в сумі 800 тис. доларів США або 18
951 тис. грн. право на відтермінування ми отримали в 2017 році, та всі необхідні коригування з цього приводу
провели в 2019 не врахувавши при цьому ретроспективного підходу з проведення необхідних кореспонденцій,
тому в результаті проведення цієї операції в 2019 році:
Ми збільшили суму фінансових доходів за 2019 рік на 18 951 тис.
Курс що використовувався був на дату проведення операції, а не на дату модифікації фін інструмента.
Було завищено суму зобов'язань на 31.12.2018 та викривлено суму фінансових витрат в результаті дисконтування
цього зобов'язання в 2019 році.
Наразі ми не можемо визначити вплив названого питання на суму коригування в результаті переходу на облік за
МСФЗ 9 на 01.01.2018 та вплив зазначеного питання на залишок зобов'язання на 31.12.2019 р.
Ми підтверджуємо, що не існує невідповідності в Примітках до фінансової звітності, а невідповідності принципам
розкриття інформації відповідно до МСФЗ, індивідуально і в сукупності, є несуттєвими для вище вказаної
звітності.
Ми повідомили Вам про всі судження і рішення, прийняті керівництвом, які могли б суттєво вплинути на
підготовку фінансової звітності відповідно до МСФЗ.
Ми вважаємо що згідно норм МСФЗ 15, "Дохід від договорів з клієнтами" відображення нами операцій пов'язаних
з відображенням доходу, у момент часу а не за плином часу враховуючи нашу специфічну діяльність, призведе до
значних коригувань фінансової звітності, так як і відображення в обліку права на повернення товару.
Щодо переоцінки Основних засобів та Інвестиційної нерухомості, вважаємо що з дати останнього визнання
справедливої вартості цих активів, не відбулося значних змін що могли би вплинути на їх вартість.
Директор з економічних
питань ПАТ"ЕМСС"

Л.А.Ульященко

Головний бухгалтер

Т.І.Рудь

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
Дата
інформаційній базі даних
виникнення
Національної комісії з
події
цінних паперів та фондового
ринку або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку
1
2
23.04.2019
25.04.2019
15.05.2019
16.05.2019
20.11.2019
20.11.2019

Вид інформації

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

