
Титульний аркуш 
 

28.10.2021 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 1067/015 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

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

Генеральний директор    Протиняк I.С. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 
 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 
за 3 квартал 2021 року 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Новокраматорський 
машинобудiвний завод" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05763599 
4. Місцезнаходження: 84305, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонiкiдзе, буд.5 
5. Міжміський код, телефон та факс: (06264) 7-30-26, 7-88-15, (06264) 7-22-49 
6. Адреса електронної пошти: ztm@nkmz.donetsk.ua 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює 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 проміжної інформації 
 

Проміжну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку http://nkmz.com/informaciya-akcionerov/ 28.10.2021 
 (URL-адреса сторінки) (дата) 



2 

 

Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 
3. Інформація про посадових осіб емітента X 
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
5. Відомості про цінні папери емітента:  
    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  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря  
8. Інформація про вчинення значних правочинів  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість   
10. 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 та 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 
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів  
13. Інформація про заміну управителя  
14. Інформація про керуючого іпотекою  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  
17. Інформація про іпотечне покриття:  
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 
протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів  
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19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою)  
24. Проміжний звіт керівництва X 
25. Твердження щодо проміжної інформації X 
26. Примітки: 
Облiгацiї, iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались. 
Похiднi цiннi папери не випускались.  
 
Посаду корпоративного секретаря за звiтний перiод не створено. 
Емiтент не розкриває iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 
товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 
заiнтересованiсть, в зв`язку з тим, що такi рiшення не приймалися. 
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 вiдсутня в зв`язку з тим, що в звiтному перiодi не було накладено такого 
обмеження.  
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, про конвертацiю цiнних 
паперiв, про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трасформацiю (перетворення) 
iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 
консолiдованим iпотечним боргом, про iпотечне покриття, про замiну фiнансової установи, 
яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що емiтент не 
здiйснював випуск боргових цiнних паперiв, iпотечних сертифiкатiв та уповноваженим 
органом емiтента не приймалося рiшення про конвертацiю цiнних паперiв.  
Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, у 
зв'язку з тим, що емiтент не здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.  
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будiвництва) - емiтент не випускав цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за 
якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.  
Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. 
Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою).  



4 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Новокраматорський машинобудiвний завод" 
2. Дата проведення державної реєстрації 
 01.04.1994 
3. Територія (область) 
 Донецька обл. 
4. Статутний капітал (грн)  
 89325600 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
7. Середня кількість працівників (осіб) 
 7756 
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 28.91 - Виробництво машин i устатковання для металургiї (основний) 
 08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну 
 24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 
9. Органи управління підприємства 
 Органами управлiння товариством є: Загальнi Збори акцiонерiв; Наглядова Рада; 
Дирекцiя. 
10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 
засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 
юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 
юридична особа 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи, якщо 
засновник - 

юридична особа 
Члени органiзацiї орендарiв орендного 

об'єднання "Новокраматорський 
машинобудiвний завод" 

  

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 
загальна кількість фізичних осіб: 
 5 465 
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Акцiонерне товариство "Альфа-Банк", МФО 300346 
2) IBAN 
 UA913003460000026005011441103 
3) поточний рахунок 
 UA913003460000026005011441103 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком в іноземній валюті 
 Акцiонерне товариство "Альфа-Банк", МФО 300346 
5) IBAN 
 UA733003460000026006011441102 
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6) поточний рахунок 
 UA733003460000026006011441102 
 

IV. 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 
Лiцензiя на право зберiгання 

пального 
0515041420190

0089 
12.11.2019 Головне управлiння ДПС у 

Донецькiй областi 
12.11.2024 

Опис Товариство планує на наступний термiн продовжити дiю лiцензiї. 
 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Генеральний директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Протиняк Iгор Стефанович 
3. Рік народження 
 1966 
4. Освіта 
 повна вища, 1990 рiк,  Краматорський iндустрiальний iнститут, "Пiдйомно-транспортнi, 
будiвельнi, дорожнi машини та устаткування", iнженер-механiк; 2008 рiк, Донбаська державна 
машинобудiвна академiя, "Менеджмент", менеджер-економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 38 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, Голова Наглядової Ради 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Заступник генерального директора з економiки та фiнансiв 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Боярський Юрiй Iванович 
3. Рік народження 
 1960 
4. Освіта 
 повна вища, 1983 рiк,  Донецький полiтехнiчний iнститут  "Економiка та органiзацiя 
машинобудiвної промисловостi", iнженер-економiст; кандидат економiчних наук, 2012 рiк 
5. Стаж роботи (років) 
 43 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Народний депутат Верховної Ради України 
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7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Заступник генерального директора з виробництва 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Сомкiн Артем Євгенович 
3. Рік народження 
 1974 
4. Освіта 
 повна вища, 2000 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст; 2015 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Обробка 
металiв тиском", iнженер-металург 
5. Стаж роботи (років) 
 27 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, виконуючий обов`язки заступника генерального директора з 
виробництва 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Заступник генерального директора з персоналу та режиму 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Брижниченко Володимир Євгенович 
3. Рік народження 
 1977 
4. Освіта 
 повна вища, 1999 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 27 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, виконуючий обов`язки заступника генерального директора з 
персоналу та режиму 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Заступник генерального директора з комерцiйних питань 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Левченко Сергiй Андрiйович 
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3. Рік народження 
 1961 
4. Освіта 
 повна вища, 1983 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, "Ливарне виробництво 
чорних та кольорових металiв", iнженер-металург; 2000 рiк, Донбаська державна 
машинобудiвна академiя, "Економiка пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 43 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, виконуючий обов`язки генерального директора з комерцiйних 
питань 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Заступник генерального директора з маркетингу 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Алдохiн Денис Володимирович 
3. Рік народження 
 1972 
4. Освіта 
 повна вища, 1996 рiк,  Московський державний технiчний унiверситет iм. Баумана  
"Металургiйнi машини та устаткування", iнженер-дослiдник; кандидат технiчних наук, 2006 рiк 
5. Стаж роботи (років) 
 30 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, начальник конструкторського вiддiлу ад`юстажного 
обладнання - заступник головного конструктора виробництва металургiйного обладнання 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Фокiн Олександр Костянтинович 
3. Рік народження 
 1981 
4. Освіта 
 повна вища, 2003 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя "Облiк та аудит", 
спецiалiст з облiку та аудиту; кандидат економiчних наук, 2020 рiк 
5. Стаж роботи (років) 
 23 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, член Наглядової Ради 
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7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Голова Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Турков Максим Вiкторович 
3. Рік народження 
 1978 
4. Освіта 
 повна вища, 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Технологiя 
машинобудування", iнженер-механiк; 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя 
"Економiка пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 25 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, член Наглядової Ради 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової Ради за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи 
акцiонерiв, незалежним директором. 
 
1. Посада 
 Заступник Голови Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Скудар Дмитро Сергiйович 
3. Рік народження 
 1988 
4. Освіта 
 повна вища, 2015 рiк, Нацiональний унiверситет "Одеська юридична академiя", 
"Правознавство", магiстр права 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Представництво ПАТ "НКМЗ" у м. Київ, Керiвник представництва  
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової Ради за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи 
акцiонерiв, незалежним директором. 
 
1. Посада 
 Заступник Голови Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Савенко Євген Iванович 
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3. Рік народження 
 1974 
4. Освіта 
 повна вища, 1996 рiк, Донецький державний унiверситет, "Економiка та соцiологiя 
працi", економiст; 1999 рiк, Донецький державний унiверситет "Фiнанси та кредит", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 28 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 NKMZ Central Europe s.r.o., 04175972, Виконуючий директор  
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової Ради за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи 
акцiонерiв, незалежним директором. 
 
1. Посада 
 Член Наглядової Ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Шапаренко Андрiй Анатолiйович 
3. Рік народження 
 1973 
4. Освіта 
 повна вища, 2000 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 28 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, Голова Ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу контролю та 
внутрiшнього аудиту дiяльностi пiдприємства 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Наглядової Ради за займаною 
посадою не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи 
акцiонерiв, незалежним директором. 
 
1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльностi 
пiдприємства 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Одверко Людмила Степанiвна 
3. Рік народження 
 1968 
4. Освіта 
 повна вища, 1991 рiк, Донецький державний унiверситет, "Бухгалтерський облiк, 
контроль та аналiз господарської дiяльностi", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 30 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
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 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, начальник бюро головної бухгалтерiї 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї, начальник бюро вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту 
дiяльн. пiдприємства 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Куриленко Марина Євгенiївна 
3. Рік народження 
 1961 
4. Освіта 
 повна вища, 2002 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Фiнанси", 
економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 42 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, провiдний економiст ревiзiйної комiсiї 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї, пров.економiст вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльн. 
пiдприємства 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Рожелюк Максим Анатолiйович 
3. Рік народження 
 1979 
4. Освіта 
 повна вища, 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Обробка металiв 
тиском", iнженер-металург; 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 25 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, провiдний економiст ревiзiйної комiсiї 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї, економiст 1к. вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльн. 
пiдприємства 
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2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Луганська Наталя Миколаївна 
3. Рік народження 
 1966 
4. Освіта 
 повна вища, 2005 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 40 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, економiст 1 кат. ревiзiйної комiсiї 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї, економiст 1к. вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльн. 
пiдприємства 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Калiнiна Марина Iгорiвна 
3. Рік народження 
 1981 
4. Освіта 
 повна вища, 2003 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Економiка 
пiдприємства", економiст 
5. Стаж роботи (років) 
 22 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "НКМЗ", 05763599, економiст 1 кат. ревiзiйної комiсiї 
7. Опис 
 Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi Дирекцiї за займаною посадою 
не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має.  
 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток від 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
  0 0  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
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за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

  0 0  
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

  0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

  0 0  
за векселями (усього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

  0 X  
Податкові зобов'язання X 51676 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1164791 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 1216467 X X 
Опис До складу податкових зобов`язань входять: поточнi 

зобов`язання за розрахунками з бюджетом - 51 676 тис. грн. До 
складу iнших зобов`язань входять (у тис. грн): кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 254 874; поточнi 
зобов`язання за розрахунками: з одержаних авансiв - 743 140, з 
оплати працi - 101 579, зi страхування - 24 989; з учасниками - 
26 545; поточнi забезпечення - 7 589; iншi поточнi 
зобов`язання -  6 075. Усього  зобов`язань  та забезпечень   -   
1 216 467 
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2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
реалізованої 

продукції 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Виробництво 

машин та 
устаткування 

для 
металургiйної 
промисловост

i 

16528,0 т 1856561,9 40,8 16431,1 т 1888264,2 40 

2 Виробництво 
машин та 

устаткування 
для добувної 

промисловост
i та 

будiвництва 

10008,9 т 1433540,3 31,5 11192,5 т 1730037,7 36,7 

3 Устаткування 
пiдiймальне 
та вантажно-
розвантажува

льне 

2874,4 т 450691,8 9,9 1523,5 т 264800,7 5,6 
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3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 
1 Амортизацiя 5,1 
2 Витрати на оплату працi 27,6 
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 6,0 
4 Матерiальнi витрати (за 

вирахуванням зворотних 
вiдходiв) 

59,8 
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VII. Відомості про цінні папери емітента 
 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер  

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
05.05.2010 10/05/1/10 Схiдне територiальне 

управлiння 
Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000066872 Акція 
проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента
рні іменні 

400 223314 89325600 100 

Опис 

Акцiї емiтента не обертаються на органiзованих ринках цiнних паперiв, не включенi до бiржового списку фондової бiржi. Додаткова емiсiя не 
проводилась. Випуск простих iменних акцiй Приватного акцiонерного товариства "Новокраматорський машинобудiвний завод" внесено до 
Державного реєстру випускiв цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 05 травня 2010 року, реєстрацiйний № 10/05/1/10, 
видане 13 липня 2017 року Схiдним територiальним управлiнням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 
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VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 
 "NKMZ Poland" Sp.z.o.o. 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 016021685 
4. Місцезнаходження 
 ul. Krucza 16/22, 00-526, Warszawa, Poland 
5. Опис 
 ПрАТ "НКМЗ" належить частка у статутному капiталi "NKMZ Poland" Sp.z.o.o. в розмiрi 
40%, тому "NKMZ Poland" Sp.z.o.o. є асоцiйованим пiдприємством i пов'язаною стороною ПрАТ 
"НКМЗ".  
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XII. 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 / 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 

 
2. 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 
реєст
рації 
випус

ку 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за 
результатами 

обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  
1 2 3 4 5 6 7 8 

05.05.
2010 

10/05/1/10 UA4000066872 223 314 89 325 600 207 511 15 803 0 

Опис: 
Кiлькiсть голосуючих акцiй ПрАТ "НКМЗ", право голосу за якими обмежено становить 15800 шт. - абз. 2 п. 10 роздiлу VI Прикiнцевих та перехiдних положень Закону 
України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 р.. Власники простих iменних акцiй ПрАТ "НКМЗ" протягом року з дня набрання чинностi Закону України "Про 
депозитарну систему України" не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не 
здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi; 3 шт. - вiдповiдно до реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв, складеного вiдповiдно до вимог дiючого законодавства ПАТ "НДУ", не зазначенi як голосуючi акцii.  
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КОДИ 
Дата 30.09.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 
"Новокраматорський машинобудiвний 
завод" 

за ЄДРПОУ 05763599 

Територія Донецька область, м.Краматорськ за КОАТУУ 1412900000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво машин і устатковання для 
металургії за КВЕД 28.91 

Середня кількість працівників: 7756 
Адреса, телефон: 84305 м. Краматорськ, вул. Орджонiкiдзе, буд.5, (06264) 7-30-26, 7-88-15 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 30.09.2021 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 4 239 3 964 
    первісна вартість 1001 9 621 9 068 
    накопичена амортизація 1002 ( 5 382 ) ( 5 104 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 97 414 261 156 
Основні засоби 1010 2 150 068 2 061 784 
    первісна вартість 1011 4 818 511 4 913 576 
    знос 1012 ( 2 668 443 ) ( 2 851 792 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 4 332 54 412 
    первісна вартість 1016 6 698 68 509 
    знос 1017 ( 2 366 ) ( 14 097 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 246 246 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 803 803 
Гудвіл 1050 0 0 
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Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 22 183 18 569 
Усього за розділом I 1095 2 279 285 2 400 934 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 1 876 905 2 294 135 
Виробничі запаси 1101 326 339 363 430 
Незавершене виробництво 1102 746 853 1 117 386 
Готова продукція 1103 803 711 813 317 
Товари 1104 2 2 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 959 796 768 555 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 102 055 159 205 
    з бюджетом 1135 29 819 43 074 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 3 360 2 189 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8 690 11 643 
Поточні фінансові інвестиції 1160 1 134 825 951 577 
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 433 140 940 535 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 1 433 140 940 535 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 5 548 590 5 170 913 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 7 827 875 7 571 847 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 89 326 89 326 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 451 297 451 013 
Додатковий капітал 1410 2 549 272 2 546 591 
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Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 22 331 22 331 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 281 955 3 246 119 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 6 394 181 6 355 380 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 0 0 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 183 224 254 874 
    розрахунками з бюджетом 1620 99 417 51 676 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 75 181 24 464 
    розрахунками зі страхування 1625 21 603 24 989 
    розрахунками з оплати праці 1630 90 412 101 579 
    одержаними авансами 1635 1 002 920 743 140 
    розрахунками з учасниками 1640 20 693 26 545 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 9 559 7 589 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
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Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 5 866 6 075 
Усього за розділом IІІ 1695 1 433 694 1 216 467 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 7 827 875 7 571 847 

 
Керівник    Протиняк Iгор Стефанович 
 
Головний бухгалтер   Фокiн Олександр Костянтинович 
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КОДИ 
Дата 30.09.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 
"Новокраматорський машинобудiвний 
завод" 

за ЄДРПОУ 05763599 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 4 719 198 4 825 176 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3 067 672 ) ( 3 019 307 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 1 651 526 1 805 869 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 23 437 245 662 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 711 753 ) ( 624 780 ) 
Витрати на збут 2150 ( 180 133 ) ( 151 972 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 151 036 ) ( 42 140 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 
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Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 632 041 1 232 639 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 13 062 20 064 
Інші доходи 2240 5 988 180 222 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 81 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 153 795 ) ( 56 348 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 497 215 1 376 577 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -89 388 -250 507 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 407 827 1 126 070 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 407 827 1 126 070 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 2 131 240 1 714 437 
Витрати на оплату праці 2505 1 489 406 1 308 401 
Відрахування на соціальні заходи 2510 314 851 271 959 
Амортизація 2515 192 164 174 491 
Інші операційні витрати 2520 363 469 255 515 
Разом 2550 4 491 130 3 724 803 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
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Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 223 314 223 314 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 223 314 223 314 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1 826,249140 5 042,541000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 1 826,249140 5 042,541000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Протиняк Iгор Стефанович 
 
Головний бухгалтер   Фокiн Олександр Костянтинович 
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КОДИ 
Дата 30.09.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 
"Новокраматорський машинобудiвний 
завод" 

за ЄДРПОУ 05763599 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3 
Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 4 312 152 4 722 954 
Повернення податків і зборів 3005 145 489 104 625 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 145 489 104 447 
Цільового фінансування 3010 32 302 26 279 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 570 861 713 990 
Надходження від повернення авансів 3020 1 655 12 443 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 7 872 3 616 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 299 6 
Надходження від операційної оренди 3040 2 934 600 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 16 348 10 749 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 655 170 ) ( 2 109 492 ) 
Праці 3105 ( 1 209 510 ) ( 1 084 198 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 351 805 ) ( 315 101 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 455 277 ) ( 490 702 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 140 105 ) ( 208 110 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 900 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 314 272 ) ( 282 592 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 173 460 ) ( 194 537 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 8 ) ( 44 587 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші витрачання 3190 ( 43 588 ) ( 32 896 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 201 094 1 323 749 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансових інвестицій 3200 1 283 237 1 142 938 
    необоротних активів 3205 922 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 8 436 21 918 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 1 172 006 ) ( 1 223 023 ) 
    необоротних активів 3260 ( 227 755 ) ( 92 408 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -107 166 -150 575 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 448 910 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 448 910 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 440 781 ) ( 437 403 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 81 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 43 581 ) ( 42 091 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -484 443 -479 494 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -390 515 693 680 
Залишок коштів на початок року 3405 1 433 140 523 640 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -102 090 126 868 
Залишок коштів на кінець року 3415 940 535 1 344 188 

 
Керівник    Протиняк Iгор Стефанович 
 
Головний бухгалтер   Фокiн Олександр Костянтинович 
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КОДИ 
Дата 30.09.2021 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Новокраматорський 
машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 05763599 

 
Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 
Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 89 326 451 297 2 549 272 22 331 3 282 163 0 0 6 394 389 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -208 0 0 -208 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 89 326 451 297 2 549 272 22 331 3 281 955 0 0 6 394 181 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 407 827 0 0 407 827 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -446 628 0 0 -446 628 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -284 -2 681 0 2 965 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -284 -2 681 0 -35 836 0 0 -38 801 
Залишок на кінець року  4300 89 326 451 013 2 546 591 22 331 3 246 119 0 0 6 355 380 

 
Керівник    Протиняк Iгор Стефанович 
Головний бухгалтер   Фокiн Олександр Костянтинович 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Приватне акцiонерне товариство "Новокраматорський машинобудiвний завод" 
Примiтки до фiнансової звiтностi за МСФЗ 
на 30 вересня 2021 року 
 
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI 
Приватне акцiонерне товариство "Новокраматорський машинобудiвний завод" - найбiльше 
машинобудiвне пiдприємство України, що традицiйно спецiалiзується на проектуваннi, 
виготовленнi й комплектнiй поставцi прокатного, металургiйного, гiрничо-рудного, шахтного, 
ковальсько-пресового, пiдйомно-транспортного, залiзничного й гiдротехнiчного встаткування. 
Впродовж 9 мiсяцiв 2021 року ПрАТ "НКМЗ" працював в умовах фiнансово-полiтичної кризи, 
проведення ООС та припинення дiлової активностi замовникiв внаслiдок свiтової пандемiї. 
Обсяг реалiзованої продукцiї за 9 мiсяцiв 2021 року становить 4 717,3 млн. грн. проти 4 807,3 
млн. грн. за 9 мiсяцiв 2020 р., обсяг товарної продукцiї - 4 567,9 млн. грн. проти 5 044,5 млн. грн. 
за 9 мiсяцiв 2020 р.. 
Протягом 9 мiсяцiв 2021 року сукупнiсть внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв мала вплив на 
органiзацiю дiяльностi ПрАТ "НКМЗ". Комплексне управлiння ризиками забезпечило їх 
мiнiмiзацiю. Незважаючи на невизначенiсть дiлового середовища, завчасне виявлення ризикiв, 
глибокий аналiз їхнього потенцiйного впливу та пiдготовка стратегiй для подолання кожної 
категорiї ризику забезпечило стiйке фiнансове становище пiдприємства. 
У перiодi 9 мiсяцiв 2021  року дiяльнiсть ПрАТ "НКМЗ", як i багатьох пiдприємств України, 
була сполучена з ризиком неповного завантаження виробництва через недостатнiй попит на 
внутрiшньому ринку й високiй конкуренцiї на зовнiшньому ринку. Керiвництвом ПрАТ "НКМЗ" 
були прийнятi ряд заходiв метою яких є розширення ринкiв збуту, пошук нових споживачiв. 
Заходiв, спрямованих на зниження ризикiв рiзкого падiння обсягiв виробництва, реалiзувавши 
якi, завод був спроможний наповнити портфель контрактiв у звiтному перiодi й зберегти 
стабiльну роботу пiдприємства. Для реалiзацiї заходiв було залучено широке коло фахiвцiв 
маркетингу, конструкторсько-технологiчних пiдроздiлiв пiдприємства, функцiонують 
лабораторiї конструкторсько-технологiчних дослiджень номенклатури виробництв та команди 
вдосконалювання процесiв. Створена система контролю проходження всiх замовлень вiд 
реєстрацiї до вiдповiдi замовниковi у встановлений термiн. На пiдприємствi органiзоване 
глибоке пророблення замовлень головними фахiвцями при конструюваннi, комплектацiї й 
виробництвi, що дозволяє знизити собiвартiсть за рахунок мiнiмiзацiї витрат i оптимiзувати цiни 
на продукцiю. 
Маркетинговий рiк планування та формування звiтних даних за обсягом запуску замовлень у 
виробництво з 1 жовтня поточного по 30 вересня наступного року усуває ризик зниження 
обсягiв виробництва у зв'язку з нестабiльною загрузкою пiдприємства по кварталам. З метою 
реагування на цей ризик на пiдприємствi дiє порядок планування та облiку обсягiв запуску 
замовлень у виробництво, що обумовлено доцiльнiстю здiйснювати розподiл рiчного планового 
завдання по запуску замовлень у виробництво по кварталам пропорцiйно ринкової активностi 
замовникiв.  
Ризики, викликанi коливаннями валютних курсiв, впливають на фiнансовi результати ПрАТ 
"НКМЗ", який працює на свiтовому iндустрiальному ринку як експортер машинобудiвної 
продукцiї i як iмпортер сировини, матерiалiв, виробiв, що комплектують. Для мiнiмiзацiї 
валютного ризику керiвництвом розроблена i введена в дiю система цiноутворення. 
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У собiвартостi продукцiї ПрАТ "НКМЗ" витрати на матерiали становлять близько 50%. Значний 
рiст цiн на товарно-матерiальнi цiнностi у перiодi 9 мiсяцiв 2021 р. привiв до росту собiвартостi 
виробленої продукцiї. З метою зниження впливу даного ризику на пiдприємствi розробленi й 
реалiзованi заходи в рамках наказу №8 "Про економiю матерiальних ресурсiв". 
Стрiмкий рiст цiн на енергетичнi ресурси (природний газ, електроенергiя) привiв до росту 
собiвартостi продукцiї i зниженню прибутковостi компанiї. Для зниження впливу даного ризику 
на пiдприємствi термiново розробленi додатковi енергозберiгаючi заходи. 
З метою монiторингу й мiнiмiзацiї впливу ризику "неукомплектованостi виробничого процесу 
персоналом" у  звiтному перiодi продовжена виплата додаткового заохочення робiтникiв за 
ефективне виконання виробничого завдання, та щоквартальне заохочення робiтникiв за 
ефективне виконання виробничого завдання. З 1 сiчня й з 1 квiтня 2021 року збiльшенi на 10% 
базовi тарифнi ставки та оклади для працiвникiв. На пiдприємствi розроблена й дiє система 
пiдготовки верстатникiв, зварникiв, лiнiйного персоналу з одночасним створенням вiдповiдного 
механiзму стимулювання, навчання й адаптацiї, диференцiйованiй мотивацiї, що дозволяє 
пiдвищити рiвень квалiфiкацiї робiтникiв, створити сприятливi умови для їхнього закрiплення в 
цехах, забезпечити рiст продуктивностi працi. 
На тлi значних iнфляцiйних процесiв в Українi, є присутнiм ризик соцiальної незахищеностi 
персоналу. На пiдприємствi дiють мотивацiйнi механiзми у виглядi систем премiювання за 
основнi результати господарської дiяльностi, за економiю матерiальних i енергетичних ресурсiв, 
реалiзацiю творчих iдей тощо. З метою захисту працiвникiв НКМЗ вiд iнфляцiйних процесiв 
протягом 9 мiсяцiв 2021 року була виплачена премiя-бонус за загальнi результати роботи заводу 
в сумi 271 млн. грн. 
Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я визнала спалах коронавiрусу COVID-19 пандемiєю з 
огляду на його швидке поширення по всьому свiту. Для запобiгання впливу даного ризику на 
ПрАТ "НКМЗ" вжитi жорсткi заходи, щоб допомогти стримувати розповсюдження вiрусу, 
зокрема впроваджено внутрiшнi нормативнi документи, якi спрямованi на органiзацiю дiй у 
виглядi самоiзоляцiї/карантину вiд потенцiйно постраждалих, забезпечення соцiального 
дистанцiювання та контролю, присутнiсть робiтникiв на територiї пiдприємства тiльки у 
захисних масках. На пiдприємствi виробничi процеси виконувалися у безпечних й здорових 
умовах для працюючих. Комплекснi заходи щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, 
гiгiєни працi, пiдвищення рiвня охорони працi, прийнятi колективним договором, були виконанi. 
Для зниження ризику "Впливу виробничої дiяльностi на навколишнє середовище" 
здiйснювалися заходи щодо охоронi атмосферного повiтря, охоронi й рацiонального 
використання водних ресурсiв, рацiональному використанню земель та зберiгання вiдходiв 
виробництва. Викиди забруднюючих речовин вiд стацiонарних джерел не перевищували 
затвердженi нормативи, змiст забруднюючих речовин у санiтарно-захиснiй зонi пiдприємства 
був у гранично припустимих концентрацiях i вiдповiдав вимогам нормативної документацiї. 
Вмiст забруднюючих речовин у стiчних водах на всiх випусках ПрАТ "НКМЗ" не перевищує 
гранично припустимих концентрацiй i вiдповiдає категорiї нормативно очищених. Змiст 
забруднюючих речовин у грунтi в мiсцях складування вiдходiв, за результатами монiторингу, не 
перевищує гранично припустимих концентрацiй, радiацiйне тло в межах припустимого. 
Формування стратегiї розвитку пiдприємства, що враховує рiшення соцiально-економiчних 
завдань трудового колективу, є обов'язком адмiнiстрацiї ПрАТ "НКМЗ", закрiпленої в 
колективному договорi акцiонерного товариства. У той же час чинним законодавством України 
передбачена вiдповiдальнiсть власника або уповноваженого ним органу сприяти створенню 
належних умов для дiяльностi первинних профспiлкових органiзацiй, що дiють на пiдприємствi. 
Одним з таких механiзмiв є можливiсть передачi будiвель, примiщень, споруд, призначених для 
культурно-освiтньої, оздоровчої, фiзкультурної та спортивної роботи, на договiрних засадах у 
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користування первинним профспiлковим органiзацiям пiдприємств. В рамках виконання 
програми реалiзацiї заходiв щодо пiдвищення ефективностi на перiод 2020-2025г.г. первиннiй 
профспiлковiй органiзацiї "Машметал" ПАТ "НКМЗ", одним з видiв статутної дiяльностi якої є 
ведення культурно-освiтньої, оздоровчої, фiзкультурної та спортивної роботи, на договiрних 
засадах переданi в користування наступнi об'єкти непромислової сфери ПрАТ "НКМЗ" з усiм, 
що знаходиться в них майном та iнвентарем:  
- будiвля Палацу культури i технiки ПрАТ "НКМЗ";  
- будiвля стадiону "Блюмiнг" (спортивний комплекс);  
  - нежитловi будiвлi i споруди бази вiдпочинку "НКМЗ" (сел. Щурово).        
Полiтика акцiонерного товариства, спрямована на вдосконалення структури управлiння 
соцiальною сферою. Впровадження нових механiзмiв господарювання дозволили зменшити 
витрати на утримання об'єктiв соцiальної iнфраструктури, одночасно забезпечивши рiвень 
соцiальної вiдповiдальностi акцiонерного товариства. З метою оптимiзацiї витрат, 
вдосконалення органiзацiйної структури управлiння i зростання продуктивностi працi в перiодi 
9 мiсяцiв 2021р. переданi у тимчасове платне користування (оренду) на договiрних засадах 
нежитловi примiщення i майно, що знаходиться в примiщеннях комбiнату харчування. 
 
 
2. ОСНОВНI ПIДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ПРОМIЖНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Надана промiжна фiнансова звiтнiсть ПрАТ "НКМЗ" за перiод, що закiнчився 30.09.2021 року, 
пiдготовлена згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 
вiд 16.07.1999р. за №996-XIV, та вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ), враховуючи усi прийнятi i дiючi МСФЗ та iнтерпретацiї Комiтету з Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi, й повнiстю їм вiдповiдає. 
 Фiнансова звiтнiсть, мiстить повний комплект фiнансової звiтностi,  та примiтки до 
фiнансової звiтностi. 
 Складання фiнансових звiтiв здiйснювалося з дотриманням, зокрема таких основних 
принципiв як: нарахування, у вiдповiдностi з яким доходи i витрати вiдображалися в облiку i 
звiтностi у момент їх виникнення незалежно вiд часу надходження i сплати грошей (за винятком 
звiту про рух грошових коштiв); вiдповiдностi доходiв i витрат - для визначення фiнансового 
результату звiтного перiоду необхiдно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, 
здiйсненими для отримання цих доходiв, суттєвостi (або матерiальностi), обачностi, уникаючи 
заниження оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства. 
 ПрАТ "НКМЗ", згiдно зi статтею 12 Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" вперше застосувало МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 
року, тому датою  переходу  на  МСФЗ  вважається  1 сiчня 2011 року. На пiдприємствi щорiчно 
видається наказ "Про облiкову полiтику", в якому визначаються основнi принципи, методи 
ведення бухгалтерського облiку i складання звiтностi, вартiснi критерiї оцiнки та процедури 
розподiлу витрат мiж вiдповiдними звiтними перiодами. 
 Повнота вiдображення господарських операцiй, достовiрнiсть даних бухгалтерського 
облiку, формування облiкових регiстрiв як у розрiзi груп аналогiчних господарських операцiй, 
груп основних засобiв або запасiв, так i в розрiзi кожної одиницi облiку активiв i зобов'язань, 
забезпечується завдяки технологiї автоматизованої обробки даних. 
 На пiдприємствi безперервно удосконалюється процес автоматизованого ведення 
бухгалтерського облiку та формування звiтностi. Впровадження прогресивного програмного 
забезпечення, комп'ютерної технiки дозволяє вести облiк основних засобiв, матерiальних 
запасiв, незавершеного виробництва i заробiтної плати у розрiзi кожної одиницi облiку. 
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Функцiональна валюта. Функцiональною валютою пiдприємства є нацiональна валюта України - 
гривня (UAH). 
Валюта подання фiнансової звiтностi. Дана звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi 
України - гривнi (UAH).  
 
 
3. ОПИС ОБРАНОЇ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
 Положення облiкової полiтики, якi описанi нижче, застосовувалися послiдовно у всiх 
звiтних перiодах, представлених у цiй фiнансовiй звiтностi. 
 Основнi засоби. До основних засобiв товариства вiдносяться активи, термiн корисного 
використання яких бiльше одного року або операцiйного циклу i вартiсть яких становить понад 
20 000 грн.  
Основнi засоби облiковуються за такими групами: 
- група 1 - земельнi дiлянки; 
- група 3 - будiвлi, споруди, передавальнi пристрої; 
- група 4 - машини та обладнання, в т.ч. група обчислювальної технiки i зв'язку; 
- група 5 - транспортнi засоби; 
- група 6 - iнструменти, пристосування, iнвентар (меблi); 
- група 9 - iншi основнi засоби. 
 Об'єкт основних засобiв вважається активом (для зарахування на баланс) тодi, коли такий 
об'єкт введений в експлуатацiю (доставлений у потрiбне мiсце i приведений у стан, що 
забезпечує його функцiонування згiдно з намiрами керiвництва пiдприємства). 
 До об'єктiв основних засобiв застосовується модель переоцiнки вартостi. 
 Рiшенням iнвентаризацiйної комiсiї пiдприємства щорiчно визначається ступiнь втрати 
корисностi об'єктiв основних засобiв за групами. 
 При визначеннi заводською комiсiєю невiдповiдностi балансової вартостi об'єктiв 
основних засобiв справедливiй  вартостi бiльш нiж на 10%, переоцiнюється вся група об'єктiв 
основних засобiв. 
 При прийняттi рiшення на перiод виведення об'єкта основних засобiв з експлуатацiї у разi 
консервацiї, видається наказ (розпорядження) iз зазначенням дати припинення нарахування 
амортизацiї. 
 При вибуттi ранiше переоцiнених об'єктiв основних засобiв, на дату припинення 
визнання таких об'єктiв активами, дооцiнка об'єктiв основних засобiв, яка входить до складу 
власного капiталу, вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi нерозподiленого прибутку з 
одночасним зменшенням капiталу в дооцiнках. 
 Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв прирiвнюється до нуля, при цьому об'єкт 
основних засобiв амортизується протягом строку його корисного використання. 
Амортизацiя основних засобiв. Нарахування амортизацiї для груп "Машини та обладнання" i 
"Транспортнi засоби" здiйснюється iз застосуванням методу прискореного зменшення 
залишкової вартостi, а для всiх iнших груп основних засобiв - iз застосуванням прямолiнiйного 
методу. 
 Нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв з визначенням витрат у сумi 
нарахованої амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт основних 
засобiв введено в експлуатацiю. 
 Нарахування амортизацiї (зносу) на об'єкти, переданi в операцiйну оренду, здiйснювати iз 
застосуванням методу, визначеного для даних об'єктiв (прямолiнiйного або прискореного 
зменшення залишкової вартостi). 
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 Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем 
вибуття об'єкта основних засобiв, у тому числi пов'язаного з продажем, лiквiдацiєю, 
переведенням його на реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, дообладнання, капiтальний 
ремонт, консервацiю згiдно з наказом про виведення об'єкта з експлуатацiї. 
 Нарахування амортизацiї вiдновлюється на об'єкти основних засобiв, по яким 
призупинялося нарахування амортизацiї, у мiсяцi, наступному за мiсяцем, в якому об'єкт став 
придатним для корисного використання з оформленням вiдповiдного документа. 
 
Нематерiальнi активи. 
У витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу включаються: 
- цiна його придбання, включаючи ввiзнi мита i невiдшкодованi податки на придбання; 
- витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки даного активу для використання за 
призначенням. 
До нематерiальних активiв застосовується модель облiку за фактичними витратами. 
 Витрати, пов'язанi з науково-технiчним забезпеченням господарської дiяльностi, 
списуються на витрати звiтного перiоду по мiрi їх виконання. 
 Лiквiдацiйна вартiсть нематерiального активу прирiвнюється до нуля. 
 Заводською комiсiєю щорiчно визначається ступiнь втрати корисностi об'єктiв 
нематерiальних активiв за групами. 
 
Амортизацiя нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв 
здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї, протягом 
строку їх корисного використання. 
 Витрати на придбання, розробку, змiст, полiпшення нематерiальних активiв з метою 
визнання та оцiнки об'єкта нематерiальних активiв вiдображаються по групам: 
- група 1 - права користування природними ресурсами; 
- група 2 - права користування майном; 
- група 3 - права на комерцiйнi позначення; 
- група 4 - права на об'єкти промислової власностi; 
- група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права; 
- група 6 - iншi нематерiальнi активи. 
 Придбанi на термiн бiльше одного року лiцензiї визнаються нематерiальними активами. 
Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйною нерухомiстю пiдприємства визнаються земельнi 
дiлянки (на правi власностi) або будови (будiвлi, споруди), утримуванi з метою отримання 
орендних платежiв або збiльшення капiталу вiдповiдно до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". 
          До об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi застосовується модель облiку за фактичними 
витратами. 
          В собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включаються цiна її придбання i будь-
якi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням. 
Облiк iнвестицiйної нерухомостi ведеться за такими групами: 
- група 01 - iнвестицiйна нерухомiсть-земельнi дiлянки; 
- група 02 - iнвестицiйна нерухомiсть-будинки i споруди. 
Нарахування амортизацiї (зносу) на об'єкти, переданi в операцiйну оренду, здiйснюються iз 
застосуванням прямолiнiйного методу. 
Основним критерiєм для розподiлу iнвестицiйної та операцiйної нерухомостi у випадку, якщо 
один i той же об'єкт основних засобiв використовується як iнвестицiйна, так i операцiйна 
нерухомiсть (при неможливостi подiлу об'єкта на частини) визначається площа об'єкту. Об'єкт 
визнається iнвестицiйною нерухомiстю, якщо в оперативну оренду передано бiльше 50 % його 
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площi. 
Суми прямих витрат на утримання об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються у складi 
собiвартостi послуг з оренди та враховуються на субрахунку 903 "Собiвартiсть реалiзованих 
робiт i послуг". 
 
Запаси. Одиницею облiку запасiв на пiдприємствi є кожне найменування цiнностей 
(номенклатурний номер, замовлення, товарний акт). 
 Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається за собiвартiстю запасiв, яка 
складається з таких фактичних витрат: 
- сум, що сплачуються вiдповiдно до договору постачальнику, за вирахуванням непрямих 
податкiв, з урахуванням знижок; 
-    суми ввiзного мита; 
- суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству; 
-   витрати на переробку запасiв (матерiальнi витрати, витрати на оплату працi та накладнi 
витрати) та iншi прямi витрати, якi здiйснюються з метою доставки запасiв до мiсця їх 
розташування i доведення до поточного стану, за винятком курсових рiзниць, торгових знижок, 
iнших знижок та iнших подiбних статей. 
Транспортно-заготiвельнi витрати, вiдображенi в рахунках постачальникiв, а також що 
виникають на пiдприємствi, iншi витрати (у тому числi змiни сум мита i зборiв, нарахованi 
митними органами при оформленнi тимчасової i остаточної митної декларацiї, при отриманнi 
висновку митних органiв про повернення коштiв i т.д.), безпосередньо пов'язанi з придбанням 
запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання у запланованих цiлях, 
накопичуються на субрахунку "Транспортно-заготiвельнi витрати". 
При вибуттi запасiв (використання, реалiзацiя) з рахункiв "Виробничi запаси", "МБА на складi" 
(покупнi ТМЦ) транспортно-заготiвельнi витрати враховуються при оцiнцi таких запасiв 
шляхом розподiлу мiж сумою залишкiв запасiв на кiнець звiтного перiоду та сумою запасiв, що 
вибули за звiтний перiод. 
Пiд час вибуття запасiв на виробництво, продаж та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за 
методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Запаси комбiнату харчування 
оцiнюються за методом цiни продажу. 
Нестача запасiв у межах норм природнього збитку, утворена в цехах пiдприємства, вiдноситься 
до складу загальновиробничих витрат цехiв. Нестача запасiв у межах норм природнього збитку, 
утворена на заводських складах, i нестача понад норми природнього збитку всiх пiдроздiлiв 
вiдноситься на iншi витрати операцiйної дiяльностi. 
 
Малоцiннi та швидкозношуванi активи. До складу малоцiнних i швидкозношуваних активiв 
пiдприємства вiдносяться активи строк корисного використання, яких не бiльше одного року 
(операцiйного циклу) або вартiстю до    20 000 грн.  
 Одиницею облiку малоцiнних i швидкозношуваних активiв є об'єкт. Вартiсть малоцiнних 
та швидкозношуваних активiв списується з рахункiв запасiв i включається до складу витрат при 
передачi в експлуатацiю. При цьому на пiдприємствi забезпечується кiлькiсний облiк таких 
активiв в розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб. 
Визнання виручки. Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї визнається за датою передачi повного 
контролю над активом покупцю (переходу права власностi), зазначеної в первинних документах 
вiдповiдно до умов контракту. До моменту переходу права власностi до покупця, вiдвантажена 
продукцiя враховується на рахунку 2611 "Готова продукцiя в дорозi". 
 
Дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг визнається за датою оформлення акту прийому-передачi 
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виконаних робiт (наданих послуг). 
 
Собiвартiсть, визнання витрат. Планування та облiк витрат пiдприємства здiйснюється 
вiдповiдно до затверджених статтями витрат на пiдприємствi iз застосуванням такої 
класифiкацiї: 
- загальновиробничi витрати цехiв; 
- адмiнiстративнi витрати: 
- витрати на збут; 
- iншi витрати операцiйної дiяльностi; 
- витрати на збут представництва в Республiцi Казахстан; 
- фiнансовi витрати; 
- iншi витрати. 
На пiдприємствi використовується позамовний метод облiку в розрiзi виробничих цехiв-
дiльниць за статтями калькуляцiї та елементам витрат. У виробничу собiвартiсть продукцiї 
включаються: 
- прямi витрати (вартiсть сировини i матерiалiв (за вирахуванням зворотних вiдходiв), 
витрати на оплату працi); 
- iншi прямi витрати; 
- загальновиробничi витрати цехiв (змiннi та постiйнi розподiленi). 
 До складу iнших прямих витрат включаються всi iншi виробничi витрати, якi можуть 
бути вiднесенi на конкретний об'єкт, у тому числi, пов'язанi з переробкою металовiдходiв, 
єдиний соцiальний внесок. 
Загальновиробничi витрати по пiдроздiлах основного виробництва розподiляються наступним 
чином: змiннi загальновиробничi витрати включаються у виробничу собiвартiсть у повному 
обсязi, розподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються у виробничу собiвартiсть у 
розмiрi, визначеному процентним вираженням фактичного обсягу вiд нормальної потужностi 
виробничого устаткування кожного цеху. 
Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi 
реалiзованої продукцiї звiтного перiоду. 
Всi витрати, вiднесенi до складу загальновиробничих витрат цеху, безпосередньо пов'язанi з 
конкретною виробничою дiльницею, вiдносяться прямо на собiвартiсть цiєї дiльницi. 
Для витрат у складi загальновиробничих витрат, якi неможливо вiднести на конкретну 
виробничу дiльницю, встановлюється метод розподiлу витрат мiж дiльницями пропорцiйно сумi 
основної заробiтної плати основних виробничих робочих дiльницi. 
Для розподiлу загальновиробничих витрат цехiв встановлюється метод - для виробничої 
собiвартостi пропорцiйно сумi основної заробiтної плати основних виробничих робочих. 
 Собiвартiсть замовлень капiтальних ремонтiв, замовлень на технiчне переоснащення та 
реконструкцiю, всiх замовлень поточних ремонтiв, здiйснюваних з вiдкриттям окремих 
внутрiшньозаводських замовлень, а також суму витрат, вiднесену на витрати на технологiчнi 
потреби, статтi загальновиробничих витрат, адмiнiстративних витрат виробництв i 
адмiнiстративних витрат функцiональних вiддiлiв, витрат на збут зменшувати на вартiсть 
утворених в процесi виробничо-господарської дiяльностi пiдроздiлiв, матерiалiв (запасних 
частин), придатних для подальшого використання i оприбуткованих у складi запасiв за цiною 
можливого використання. 
Витрати, якi формують собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, 
вважаються витратами того звiтного перiоду, в якому визнанi доходи вiд реалiзацiї таких 
товарiв, виконаних робiт, наданих послуг. 
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Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої 
продукцiї, є витратами звiтного перiоду. 
Фiнансовi витрати (витрати на проценти за користування кредитами банкiв та вiдсотки за 
iншими договорами кредитування) визнаються витратами того звiтного перiоду, в якому вони 
були нарахованi. 
Винагорода працiвникiв. МСБО 19 "Виплати працiвникам" застосовується по вiдношенню до 
всiх видiв винагород працiвникам. Поточнi та iншi винагороди працiвникам пiдприємства 
проводяться вiдповiдно до укладеного колективного договору, положень про оплату працi 
працiвникiв, затвердженого штатного розкладу пiдприємства, встановлених тарифних ставок, 
посадових окладiв, використовуючи данi табельного облiку робочого часу. 
 У фонд оплати працi у складi iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат 
включаються виплати працiвникам премiї (бонусу) за спецiальною системою, розробленою на 
пiдприємствi i не передбаченої актами чинного законодавства. 
 Допомога з тимчасової непрацездатностi промислово-виробничого персоналу за рахунок 
засобiв пiдприємства вiдносяться на вiдповiднi рахунки витрат (з урахуванням усiх сум ЄСВ, 
оплачуваних пiдприємством за повний перiод тимчасової непрацездатностi працiвникiв) - 91 
"Загальновиробничi витрати",                                   92 "Адмiнiстративних витрати", 93 "Витрати 
на збут". 
 Оплата працi працiвникам Представництва в Республiцi Казахстан, нараховування 
податкiв та внескiв, здiйснюється згiдно з законодавством Республiки Казахстан. 
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв: По майбутнiх витратах i платежах, щомiсячно 
створюються забезпечення виплат: 
 - винагороди працiвникам за вислугу рокiв в металургiйних цехах i єдиного соцiального внеску; 
 - винагороди за пiдсумками роботи пiдприємства премiї (бонус) по спецiальнiй системi, 
розробленiй на пiдприємствi та єдиного соцiального внеску. 
 Розрахунок суми забезпечень здiйснюється на пiдставi рiвномiрного розподiлу планових 
показникiв вiдповiдних виплат. 
 Сума нарахувань забезпечень переглядається щокварталу або в мiру надходження 
iнформацiї щодо найкращої попередньої оцiнки витрат, необхiдної для врегулювання iснуючого 
зобов'язання. 
 Метод розподiлу суми забезпечень встановлюється мiж балансовими рахунками, 
калькуляцiйними дiлянками в пiдроздiлi i замовленнями (плавками) пропорцiйно сумi основної 
заробiтної плати усього персоналу пiдроздiлу за звiтний перiод. 
 Використання створених забезпечень вiдображається на рахунку розрахункiв по оплатi 
працi та єдиного соцiального внеску з одночасним зменшенням суми забезпечень. 
 Сума забезпечень по вiдпустках працiвникiв визнається не суттєвою, резерв не 
створюється. 
 
Дебiторська заборгованiсть. Торгова дебiторська заборгованiсть визнається фiнансовим активом 
у звiтi про фiнансовий стан в момент переходу права власностi вiдповiдно до МСФЗ 15 
"Виручка за договорами з покупцями". 
Показники дебiторської заборгованостi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за чистою 
реалiзацiйною вартiстю, яка дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву 
сумнiвних боргiв (очiкуваного кредитного збитку). 
Розмiр суми резерву сумнiвних боргiв (очiкуваного кредитного збитку) визначається в звiтi про 
прибутки та збитки за пiдсумками звiтного року первiсного визнання фiнансового активу. 
 
Знецiнення фiнансових активiв визнається у сумi очiкуваного кредитного збитку, iз 
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застосуванням коефiцiєнтiв збитку до вiдповiдних груп дебiторської заборгованостi, 
розрахованих на початок звiтного року. Групи дебiторської заборгованостi формуються за 
строками непогашення вiд дати виникнення на кожну звiтну дату. Коефiцiєнт збитку 
визначається шляхом дiлення загальної суми кредитних збиткiв (залишок дебiторської 
заборгованостi, непогашений за аналiзований перiод) на суму продажiв, що досягла вiдповiдної 
групи перiоду погашення. 
При розрахунку очiкуваного кредитного збитку застосовуються коефiцiєнти кредитних збиткiв з 
урахуванням економiчних прогнозiв i даних про кредитнi збитки минулих перiодiв. 
При досягненнi кредитного ризику до 100%, торгова дебiторська заборгованiсть списується за 
рахунок резерву сумнiвних боргiв. 
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi вiдображається у межах створеного резерву. 
У разi якщо сума нарахованого резерву недостатня рiзниця списується на витрати звiтного 
перiоду. 
Попередньо сплаченi пiдприємством суми за передплату перiодичних видань, а також iншi 
витрати, що стосуються наступних звiтних перiодiв (лiцензiї, придбанi на термiн менше одного 
року) вiдображаються на рахунках дебiторської заборгованостi i списуються на витрати рiвними 
частинами на перiод придбання.  
Граничний рiвень суттєвостi при списаннi дебiторської та кредиторської заборгованостi 
встановлюється в розмiрi до 100 грн. 
 
Фiнансова звiтнiсть. Критерiй суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат з метою виправлення 
помилок минулих перiодiв шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку, 
встановлюється в розмiрi що дорiвнює або перевищує 2% чистого прибутку пiдприємства за 
попереднiй звiтний рiк. 
Звiт про рух грошових коштiв, складається за прямим методом, згiдно з яким розкривається 
iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв або валових виплат 
грошових коштiв. 
У Звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) вiдображаються доходи i витрати на 
нетто - основi за операцiями з: 
- вибуття основних засобiв при їх продажу; 
- вибуття операцiйних активiв при їх продажу; 
- позитивних i негативних курсових рiзниць; 
- продажу валюти. 
 Витрати у звiтi про фiнансовi результати класифiкуються за методом "функцiї витрат" 
(собiвартiсть продаж, витрати на збут, адмiнiстративнi витрати, iншi витрати), у примiтках до 
фiнансової звiтностi розкривається iнформацiя понесених витрат за методом "характер витрат" 
(матерiальнi витрати, витрати з оплати працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiя, 
iншi операцiйнi витрати). 
 
Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод (рiк) визначаються як 
сума поточного податку на прибуток i вiдкладеного податку. 
 Поточний податок на прибуток розраховується як добуток суми оподатковуваного 
прибутку i ставки податку на прибуток, затвердженої податковим законодавством на звiтну 
дату. 
 Вiдкладений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою 
вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними даними 
податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. 
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 Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв i вiдкладених податкових 
зобов'язань переглядається на кiнець звiтного перiоду при складаннi рiчної фiнансової звiтностi 
та вiдображається в балансi згорнуто. 
 
Облiк фiнансових iнвестицiй. Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства враховуються за методом 
участi в капiталi. 
 Iнвестицiї при первiсному визнаннi оцiнюються за фактичною вартiстю i враховуються 
на балансовому рахунку 141 "Iнвестицiї пов'язаним сторонам за методом облiку участi в 
капiталi". 
При складаннi рiчної фiнансової звiтностi вартiсть iнвестицiй збiльшується (зменшується) на 
визнану частку ПрАТ НКМЗ в збiльшеннi (зменшеннi) власного капiталу асоцiйованого 
пiдприємства. 
 Частка iнвестора в прибутку чи збитку визнається у складi прибутку або збитку 
асоцiйованого пiдприємства.  
 Балансова вартiсть iнвестицiй зменшується на суму коштiв, отриманих вiд об'єкта 
iнвестицiй в результатi розподiлу прибутку (дивiдендiв). 
 
4.  IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ 
 ПрАТ "НКМЗ" здiйснює свою дiяльнiсть у межах звiтного операцiйного сегменту 
"Виробництво машин та обладнання". 
 Операцiйний сегмент є агрегованим сегментом на основi подiбностi економiчних 
особливостей виробничих пiдроздiлiв пiдприємства. 
 До звiтного операцiйного сегменту вiдносяться результати дiяльностi основних цехiв, що 
входять до складу виробництв, зайнятих виготовленням основних видiв продукцiї, яка 
реалiзовується зовнiшнiм покупцям: 
1) металургiйне виробництво; 
2) виробництво валкiв i енергетичного устаткування;  
3) виробництво прокатного обладнання; 
4) виробництво гiрничо-рудного i ковальсько-пресового обладнання; 
5) виробництво металургiйного i шахтно-прохiдницького обладнання; 
6) виробництво металоконструкцiй. 
 Пiдприємство не здiйснює продаж вiд одного пiдроздiлу iншому, не застосовує 
внутрiшньо-фiрмове цiноутворення. Передача виготовленої продукцiї звiтного сегменту для 
споживання всерединi пiдприємства пiдроздiлами, якi не входять до звiтного сегменту, 
розраховується в оцiнцi фактичних витрат на виробництво цiєї продукцiї i послуг. Операцiї, 
здiйсненi всерединi сегменту при складаннi сегментної звiтностi, були виключенi.  
 Стосовно звiтного сегменту i по кожному пiдроздiлу, який не входить до звiтного 
сегменту, пiдприємство має окрему фiнансову iнформацiю. Результати дiяльностi звiтного 
операцiйного сегменту регулярно пiдлягають аналiзу керiвництвом пiдприємства з метою 
ухвалення рiшень про видiлення ресурсiв i оцiнки ефективностi його дiяльностi. 
 У звiтному операцiйному сегментi виготовляються такi види обладнання: прокатне, 
гiрничо-транспортне, кранове, млини, екскаватори, комбайни прохiдницькi, шахтно-пiдйомнi 
машини, вали гарячого i холодного прокату, а також виготовляються запчастини до дробильно-
розмольного i ковальсько-пресового устаткування, запчастини до металургiйного устаткування 
та екскаваторiв. 
 До звiтного операцiйного сегменту не входять допомiжнi цехи, вiддiл будiвельних робiт, 
функцiональнi вiддiли i служби, пiдроздiли складського господарства. У зiставному перiодi 9 
мiсяцiв 2020 року з показникiв операцiйного сегменту також виключенi показники 
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невiдокремлених структурних пiдроздiлiв, що функцiонували у вказаному перiодi. 
 Попри те, що невiдокремленi структурнi пiдроздiли надають схожi за характером послуги 
i мають однаковi економiчнi характеристики, їх економiчнi показники нижчi граничних значень, 
потрiбних для видiлення звiтного сегменту. 
 Результати дiяльностi пiдроздiлiв, якi не увiйшли до основного операцiйного сегменту 
вiдображенi у звiтi як iнша дiяльнiсть. 
Окрiм того у зiставному перiодi 9 мiсяцiв 2020 року результати дiяльностi невiдокремлених 
структурних пiдроздiлiв, що функцiонували у вказаному перiодi, також вiдображенi у звiтi як 
iнша дiяльнiсть. 
В цiлому по пiдприємству розкривається iнформацiя про виручку вiд дiяльностi в основних 
географiчних регiонах. Сума виручки за окремою країною розкривається, якщо доходи, якi 
припадають на окрему країну є iстотними, - бiльше 10 вiдсоткiв загального обсягу реалiзацiї. 
Iнформацiя про доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв за кожним видом продукцiї та послуг або групи 
подiбних продуктiв та послуг розкривається, якщо обсяги реалiзацiї такої продукцiї є iстотними. 
Також розкривається iнформацiя про основних клiєнтiв, якщо доходи вiд операцiй з одним 
зовнiшнiм клiєнтом складають 10 або бiльше вiдсоткiв вiд доходiв пiдприємства. 
 Керiвництво пiдприємства оцiнює результати дiяльностi, активи, зобов'язання 
операцiйного сегменту на основi бухгалтерської звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до Закону 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 
 При розкриттi iнформацiї за сегментами за 9 мiсяцiв 2021 року пiдприємство керувалося 
МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". 
 У таблицi № 1 представленi фiнансовi результати звiтного сегменту   
 
 
 
          Таблиця №1 (тис. грн.) 
Найменування показника                                                        9 мiс. 2021          9 мiс.2020 
            1                                                                                                           2           3 
 
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) зовнiшнiм покупцям 4 703 344 4 796 961 
Передача пiдроздiлами звiтного сегменту обладнання для капiтальних 
 Iнвестицiй                                                                                                       1 758  13 468 
Валовий прибуток (збиток)                                                                           1 644 480 1 793 872 
Iншi прибутки та збитки звiтного сегменту                                        (296 593) 158 476 
Адмiнiстративнi витрати виробництв, що входять до 
звiтного сегменту                                                                                       (291 460) (239 766) 
Витрати на збут                                                                                       (180 133) (151 972) 
Фiнансовий результат дiяльностi звiтного сегменту до оподаткування    876 294 1 560 610 
 
  
 
Прибуток сегменту є прибутком, отриманим у сегментi без розподiлу адмiнiстративних витрат 
головного офiсу, заробiтної плати провiдного управлiнського персоналу. 
 
У таблицi № 2 наведенi данi про введення в експлуатацiю основних засобiв звiтного сегменту i 
витрат на амортизацiю основних засобiв за звiтний перiод. Амортизацiя необоротних активiв 
звiтних сегментiв є складовою собiвартостi продукцiї, що виготовляється.  
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          Таблиця №2 (тис. грн.) 
 
Найменування показника                                                                      9 мiс. 2021 9 мiс. 2020 
                                         1                                                                            2                     3 
 
Введення в експлуатацiю необоротних активiв, звiтний сегмент 118 107 77 508 
з них: верстатного устаткування                                                              96 763  39 656 
           нематерiальних активiв                                                               547      1 441 
Амортизацiя необоротних активiв, звiтний сегмент                           172 728      155 399 
 
 
У таблицях № 3 та 4 представленi активи i зобов'язання звiтного сегменту 
 
             Таблиця №3 (тис. грн.) 
 
   Найменування показника                                                                         9 мiс. 2021 9 мiс. 2020 
                                        1                                                                                   2             3 
Активи за звiтним сегментом, всього,                                                5 786 989 5 540 325 
з них:  необоротнi активи                                                                         2 040 049 1 936 415 
            запаси                                                                                      1 992 246 1 560 095 
            дебiторська заборгованiсть                                                   803 117 1 033 183 
                                      в т.ч. за товари, роботи, послуги                          762 278 859 685 
            поточнi фiнансовi iнвестицiї                                                  951 577 1 010 632 
 
                      
 
              Таблиця №4 (тис. грн.) 
      Найменування показника                                                               9 мiс. 2021 9 мiс. 2020 
                                     1                                                                       2               3 
Зобов`язання за  звiтним сегментом, всього,                               906 390      1 374 501 
з них:  заборгованiсть  за товари, роботи, послуги, за         
 одержаними авансами, iншi поточнi зобов'язання                            814 733      1 296 182 
            заборгованiсть  з оплати працi                                          73 609      63 027 
            заборгованiсть  за розрахунками зi страхування                     18 048      15 292 
 
 
 У таблицi № 5 наведено узгодження фiнансового результату дiяльностi звiтного сегменту 
з фiнансовим результатом пiдприємства за Звiтом про фiнансовi результати. 
                        Таблиця №5 (тис. грн.) 
      Найменування показника                                                              9 мiс. 2021 9 мiс.2020 
                                            1                                                                              2                      3 
Фiнансовий результат дiяльностi звiтного сегменту                           876 294 1 560 610 
Прибутки i збитки вiд основної дiяльностi пiдроздiлiв,  
що не вiдносяться до звiтного сегменту                                                   7 046             11 997 
Iншi прибутки та збитки пiдроздiлiв, що не вiдносяться  
до звiтного сегменту                                                                          (55 219) (61 523) 
Адмiнiстративнi витрати, що не вiдносяться до звiтного сегменту (420 294) (385 014) 
Чистий фiнансовий результат (Форма №2 стр.2350):                          407 827 1 126 070 
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 У таблицях № 6 та № 7 наведено узгодження активiв i зобов'язань звiтного сегменту та 
активiв i зобов'язань у Звiтi про фiнансовий стан на 30 вересня 2021 року i на 30 вересня 2020 
року.                        
                                                                                                                          Таблиця №6 (тис. грн.) 
Найменування показника                                                                       9 мiс. 2021 9 мiс.2020 
                                     1                                                                               2                     3 
Активи за звiтним сегментом                                                             5 786 989 5 540 325 
Активи пiдроздiлiв, що не вiдносяться до звiтного сегменту, всього 1 784 858 1 985 721 
з них: необоротнi активи,                                                                           360 885 358 099 
                                     в т.ч. вiдстроченi податковi активи              803             850 
                                      запаси                                                              301 889 273 296 
дебiторська заборгованiсть,                                                                          181 549 10 138 
           грошовi кошти та їх еквiваленти                                                  940 535 1 344 188 
Усього активiв пiдприємства у звiтi про фiнансовий стан                 7 571 847 7 526 046 
 
                             Таблиця №7 (тис. грн.) 
Найменування показника                                                                      9 мiс. 2021 9 мiс.2020 
                                   1                                                                                2                  3 
 
Зобов'язання за звiтним сегментом                                                                906 390 1 374 501 
Поточнi зобов'язання пiдроздiлiв, що не вiдносяться 
 до звiтного сегменту, всього                                                                310 077 69 139 
з них: за товари, роботи, послуги, за одержаними авансами                269 117 30 624 
           iншi поточнi зобов'язання                                                                6 049            5 812 
           з оплати працi                                                                                   27 970  26 239 
           розрахунки зi страхуванням                                                                 6 941 6 464 
Усього зобов'язань пiдприємства у звiтi про фiнансовий стан            1 216 467 1 443 640 
 
 
5.   РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА РІВНІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
  
 Дiяльнiсть у межах звiтного сегменту забезпечує здiйснення господарських операцiй за 
основними видами дiяльностi. 
 Разом з видiленими операцiйними сегментами для потреб управлiння накопичується 
iнформацiя по реалiзацiї продукцiї за географiчними регiонами. 
 У таблицi № 8 наведена iнформацiя про дiяльнiсть пiдприємства в основних географiчних 
регiонах, виручка - на основi мiсця розташування вантажоодержувача, а необоротнi активи - на 
основi мiсця знаходження пiдприємства. 
 
                         Таблиця №8 (тис. грн.) 
 
Найменування показника Виручка вiд реалiзацiї замовникам Необоротнi активи в країнi 
реєстрацiї i iнших зарубiжних країнах 
 
                                                       9 мiс. 2021 9 мiс.2020 9 мiс. 2021 9 мiс.2020 
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                                                  1                  2                  3                  4                   5 
 
Разом виручка вiд зовнiшнiх покупцiв, 4 719 198 4 825 176   
з них: Україна                                     1 346 242 1 319 776 2 138 728 2 154 203 
            Експорт, у т.ч.                          3 372 956 3 505 400   -              - 
                      Росiйська Федерацiя            1 767 461 1 811 713   -              - 
                      Республiка Узбекистан  686 835 671 394   -              - 
                     Iндiя                                       193 878 209 336   
                     Республiка Казахстан              139 909 206 773   -               - 
                     Iн. країни                            584 873 606 184   -               - 
 
  
 
Протягом 9 мiсяцiв 2021 року здiйснювався продаж покупцевi готової продукцiї в розмiрi понад 
10 вiдсоткiв вiд обсягу реалiзацiї пiдприємства.  
 
У таблицi № 9 вiдображена виручка за видами продукцiї та послуг.  
 
   
 
                                                                                                                            Таблиця №9 (тис. грн.) 
 
Найменування номенклатури                                              9 мiс. 2021                   9 мiс. 2020 
                                                                            Вага(т) Сума              Вага(т)        Сума 
                              1                                                         2              3                  4        5 
Виручка за видами продукцiї та  
послуг всього,                                              33 926,0     4 719 198           35 122,2     4 825 176 
у т.ч.:     
Доменне та сталеплавильне, металургiйне  
обладнання та запаснi частини                      2 408,9       571 149          2 774,6      449 851 
Прокатне устаткування та частини до нього      3 435,1       647 728          3 772,7      844 878 
Вали прокатнi                                             11 401,7       836 548         13 762,3      1 057 297 
Гiдротехнiчне та енергетичне обладнання          2 120,6        276 938         1 299,1       161 616 
Ковальско-пресове обладнання                      252,5      46 222          235,0    27 738 
Кранове обладнання                                              652,6      140 107         1 589,1    276 678 
Екскаватори та частини до екскаваторiв          727,5      116 849         785,5    129 776 
Гiрничо-транспортне обладнання                                                          1 823,9     289 353 
Шахтно-пiдйомне обладнання та частини до 
 гiрничо-шахтного обладнання                       773,4      163 038         898,4     183 173 
Прохiдницькi комбайни                                   84,7      35 000         352,3     128 131 
Запаснi частини шахтно-прохiдницького 
 обладнання                                                           72,9       38 061         197,2     72 873 
Млини, дробарки та частини дробильно- 
розмелювального обладнання                       10 154,3      1 472 219         6 478,3     906 472 
Виробництво редукторiв                                       87,8      25 867         169,7     54 244 
Збагачувальне устаткування                      667,6      123 438          238,9    49 883 
Поковки та стальне литво                                  638,1           58 140          493,5    88 133 
Iнше, у т.ч.                                                          448,3      167 894          251,7    100 355 
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           послуги iнжинiрингу (проектна, робоча,  
документацiя, шеф - монтаж)                                38 713                            24 706 
покупне обладнання                                                               -                 6 543 
Послуги структурних пiдроздiлiв:                                       -                           4 725 
з них: послуги з надання путiвок i органiзацiї вiдпочинку           -                  3 185 
           послуги з органiзацiї харчування                           -                  1 540 
 
 
6. РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ БАЛАНСУ  
 
(Звiт про фiнансовий стан)  
 
6.1. Нематерiальнi активи  
Станом на 30.09.2021 року у власностi ПрАТ "НКМЗ" перебувають нематерiальнi активи 
залишковою вартiстю  3 964 тис. грн. 
Група нематерiальних активiв є групою активiв, подiбних за характером i використанням в 
дiяльностi пiдприємства: 
 
                       Таблиця №10 (тис. грн.) 
 
Найменування                        Права користування      Авторське право Iншi нематерi-       Всього 
 показника                          природними                   та сумiжнi               альнi 
                                                 ресурсами                  з ним права  активи  
 
              1                                       2                         3                            4                               5 
Первiсна вартiсть на 01.01.2021 р.  263                          293                9 065              9 621 
Знос                                                  234                          276               4 872                          5 382 
Залишкова вартiсть на 01.01.2021 р. 
 (рядок 1000)                                       29                       17                4 193              4 239 
Надiйшло за рiк (первiсна вартiсть)                                         547                     547 
Вибуло за рiк (первiсна вартiсть)                                   293                807                          1 100 
Вибуло за рiк (знос)                                                293                807                          1 100  
Нараховано амортизацiї за рiк                        17                799                          822 
Первiсна вартiсть на 30.09.2021 р.  263                                         8 805              9 068 
Знос                                            240                                        4 864                          5 104 
Залишкова вартiсть на 30.09.2021 р. 
 (рядок 1000)                                       23                                               3 941                          3 964 
 
 
Протягом 9 мiсяцiв 2021 року були придбанi нематерiальнi активи на суму 547,0 тис. грн. 
Програмний продукт та програмне забезпечення придбанi за рахунок власних коштiв 
пiдприємства з метою їх використання при проектуваннi виробiв.  
Найбiльшу питому вагу 97,1% займає група iнших нематерiальних активiв, яка представлена 
програмним забезпеченням для персонального комп'ютера, технологiєю виробництва 
ковальських злиткiв, програмного забезпечення виконання конструкторських робiт, 
проектування деталей, виконання креслень. 
 
Очiкуванi строки корисного використання нематерiальних активiв наступнi: 
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права користування природними ресурсами                                       4 р. 
iншi нематерiальнi активи                                                            от 2 до 10 р.  
 
Нематерiальнi активи амортизуються протягом зазначеного термiну експлуатацiї. Нематерiальнi 
активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї амортизуються не бiльше 10 рокiв. 
 
Розкриття витрат на дослiдження i розробки 
Витрати пiдприємства, пов'язанi з науково - технiчним забезпеченням господарської дiяльностi, 
списуються на витрати звiтного перiоду по мiрi їх виконання. 
Загальна сума витрат на дослiдження i розробки, включених до звiту про фiнансовi результати 
за 9 мiсяцiв 2021 року склала 1 939,7 тис. грн. (за 9 мiсяцiв 2020 року склала 908,8 тис. грн.). 
6.2. Капiтальнi iнвестицiї  
 Капiтальнi iнвестицiї є витратами на придбання або виготовлення власними силами 
пiдприємства необоротних активiв. 
 
 
                                                                                                  Таблиця №11 (тис. грн.) 
Найменування показника              Витрати за        Залишок               Витрати за           Залишок 
                                                         9 мiс. 2021      на 30.09.21 року        9 мiс. 2020    30.09.20 року 
 
          1                                             2                      3                              4                       5 
Капiтальнi iнвестицiї всього (рядок 1005) 124 238     261 156               106 544            139 461 
з них: капiтальнi iнвестицiї: реконструкцiя 
 i технiчне переоснащення об'єктiв виробничого 
 i невиробничого призначення                     24 774                             37 026 
iншi всього,                                                         236 382                             102 435 
у т.ч.:аванси, сплаченi за основнi засоби         206 267                             41 282 
залишки будiвельних матерiалiв                     27 881                                58 683 
залишки незавершеного виробництва  
i готової продукцiї  нестандартизованого 
 устаткування                                                         2 234                                    2 470 
           залишкова вартiсть об'єктiв основних 
 засобiв, що знаходяться на реконструкцiї,  
модернiзацiї та ремонтi                                  -                                                      - 
 
 
 
      
                                                                                                                             Таблиця №12 (тис. грн.) 
Найменування показника                                                               9 мiс. 2021               9 мiс.2020 
             1                                                                                              2                     3 
Введення в експлуатацiю необоротних активiв всього,                      150 294                 85 878 
з них: верстатного устаткування                                                           96 763                 39 656 
           нематерiальних активiв                                                           547                 1 441 
Амортизацiя необоротних активiв всього                                               192 347                 174 916 
Використано амортизацiї  на придбання (виготовлення) i  
полiпшення основних засобiв:                                                           150 294                  85 878 
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                 у т.ч. машин i обладнання                                               115 510                  66 688 
на  придбання (створення) нематерiальних активiв                       547                  1 441 
 
6.3. Основнi засоби  
 
  
Станом на 30.09.2021 року у власностi ПрАТ "НКМЗ" перебувають основнi засоби залишковою 
вартiстю 2 061 784 тис. грн. Обмеження на право власностi та основнi засоби переданi в заставу 
вiдсутнi. 
 
                               Таблиця №13 (тис. грн.) 
 
Найменування показника Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
 Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi 
основнi засоби Всього 
 
1                       2            4           5            6    7       8               9 
 
Первiсна вартiсть 
 на 01.01.2021 р.   53 930     674 211  3 925 356  34 341     125 988      4  685       4 818 511 
Знос                   0     280 503  2 280 165  29 250     75 334 3 191       2 668 443 
Залишкова вартiсть 
 на 01.01.2021 р.   53 930     393 708 1 645 191  5 091      50 654 1 494       2 150 068 
Надiйшло за рiк 
 (первiсна вартiсть)        25 509 115 510 4 964       3 150  48       149 181 
Переоцiнка (первiсна вартiсть)              
Переоцiнка (знос)              
Витрати вiд зменшення корисностi               
Вибуло за рiк (первiсна вартiсть) 406 2 113              1 461       295   53       4 328 
Вибуло за рiк (знос)         406 2 113              1 421       295  53       4 288 
Нараховано амортизацiї за рiк   9 596 175 840  960       4 479 196       191 071 
Iншi змiни за рiк, 
 (первiсна вартiсть)         -62 093 10 206                1 572       525  2      -49 788 
Iншi змiни за рiк (знос)       -12 017 7 042                1 027       513  1      -3 434 
Первiсна вартiсть 
 на 30.09.2021 р.    53 930        637 221 4 048 959    39 416    129 368 4 682       4 913 576 
Знос                       0        277 676 2 460 934    29 816    80 031 3 335       2 851 792 
Залишкова вартiсть  
на 30.09.2021 р.     53 930       359 545 1 588 025 9 600       49 337 1 347       2 061 784 
 
   
 
Придбання основних засобiв протягом 9 мiсяцiв 2021 року здiйснювалося за рахунок власних 
коштiв пiдприємства з метою використання їх у виробничiй дiяльностi для виготовлення готової 
продукцiї. 
Очiкуванi строки корисного використання основних засобiв наступнi:  
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої   вiд 1 до 93 р. 
Машини та обладнання   вiд 3 до 39 р. 
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Транспортнi засоби    вiд 4 до 15 р. 
Iнструменти, прилади та iнвентар   вiд 4 до 73 р. 
Iншi основнi засоби   вiд 4 до 15 р. 
 
6.4. Iнвестицiйна нерухомiсть  
 Станом на 30.09.2021 року у власностi ПрАТ "НКМЗ" перебуває iнвестицiйна 
нерухомiсть залишковою вартiстю 54 412 тис. грн. 
У перiодi 9 мiсяцiв 2021р. до складу iнвестицiйної нерухомостi включенi  будiвлi та споруди, якi 
переданi в користування на договiрних засадах, а саме:  
- палацу культури i технiки ПрАТ "НКМЗ";  
- стадiону "Блюмiнг" (спортивний комплекс);  
 
- бази вiдпочинку "НКМЗ" "Щурово"; 
- комбiнату харчування.        
 Iнвестицiйна нерухомiсть включає земельну дiлянку, будiвлi (або частину будiвлi), 
споруди, що знаходяться у власностi пiдприємства та утримуються з метою отримання орендних 
платежiв або приросту вартостi капiталу, тобто в довгостроковiй перспективi iснує ймовiрнiсть 
надходження на пiдприємство майбутнiх економiчних вигод. 
Протягом 9 мiсяцiв 2021 року було отримано доходу вiд здавання в оренду об'єктiв 
iнвестицiйної нерухомостi у сумi 833,7 тис. грн. (9 мiсяцiв 2020 року 125,3 тис. грн.). Прямi 
операцiйнi витрати, пов'язанi з iнвестицiйною нерухомiстю, зданої в оренду склали за 9 мiсяцiв 
2021 року 1 251,9 тис. грн (9 мiсяцiв 2020 року 12,9 тис. грн). 
 
         
                                                                                                                            Таблиця №14 (тис. грн.) 
Найменування показника                               Земельна дiлянка       Будiвлi, споруди          Всього 
                 1                                                                   2                               3                            4 
 
Первiсна вартiсть на 01.01.2021 р.                        2 206                             4 492            6 698 
Знос                                                                              0                             2 366            2 366 
Залишкова вартiсть на 01.01.2021 р.               2 206                             2 126            4 332 
Переведено до категорiї iнвестицiйного майна    
Переведено до категорiї iнвестицiйного майна (знос)    
Надiйшло за рiк (первiсна вартiсть)                                           566                        566 
Переоцiнка (первiсна вартiсть)    
Переоцiнка (знос)    
Вибуло за рiк iнвестицiйного майна    
Вибуло за рiк iнвестицiйного майна (знос)    
Нараховано амортизацiї за рiк                                                        454                         454 
Iншi змiни за рiк (первiсна (переоцiнена) вартiсть)                   61 245            61 245 
Iншi змiни за рiк (знос)                                                                    11 277            11 277 
Первiсна вартiсть на 30.09.2021 р.                            2 206                  66 303            68 509 
Знос                                                                                0                             14 097            14 097 
Залишкова вартiсть на 30.09.2021 р.                2 206                 52 206            54 412 
 
 
Облiкова полiтика ПрАТ "НКМЗ" передбачає облiк iнвестицiйної нерухомостi за собiвартiстю. 
За МСФЗ (IAS) 40 пiдприємство самостiйно може вибрати або модель оцiнки за справедливою 
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вартiстю, або модель оцiнки за первiсною вартiстю для iнвестицiйної нерухомостi.  
МСФЗ (IAS) 40 вiддає перевагу моделi оцiнки iнвестицiйної нерухомостi за справедливою 
вартiстю. Однак, заохочується, але не є обов'язковим, щоб органiзацiя оцiнювала справедливу 
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на основi оцiнки, зробленої незалежним оцiнювачем, який 
має визнану i вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю. Крiм того, при оцiнцi iнвестицiйної 
нерухомостi за справедливою вартiстю необхiдно базуватися на цiнах активного ринку в тiй же 
мiсцевостi, в подiбному станi, при подiбних умовах договору оренди. 
Керiвництво ПрАТ "НКМЗ" вважає, що справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 
пiдприємства не пiддається достовiрнiй оцiнцi на триваючий основi, з причини вiдсутностi 
активного ринку подiбних об'єктiв нерухомостi, тому iнвестицiйна нерухомiсть, утримувана 
орендарем як актив у формi права користування, оцiнюється за первiсною вартiстю вiдповiдно з 
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". Лiквiдацiйна вартiсть такої iнвестицiйної нерухомостi приймається 
рiвною нулю. Пiдприємство має намiр продовжити застосовувати МСФЗ (IFRS) 16 до вибуття 
даної iнвестицiйної нерухомостi. 
 
6.5. Iншi необоротнi активи  
З метою забезпечення збереження основних засобiв i скорочення витрат на їх утримання 
обладнання, яке не використовується виведене з експлуатацiї, та враховується в балансi 
пiдприємства як  "Iншi необоротнi активи".   
 
                                                                                                                             Таблиця №15 (тис. грн.) 
              Найменування показника                                                                         Залишкова вартiсть 
 
                                                                                                                9 мiс. 2021      9 мiс.2020 
                     1                                                                                                           2             3 
Залишкова вартiсть iнших необоротних активiв всього 
 (рядок 1090),                                                                                                    18 569         61 790 
з них: об'єкти виробничого призначення                                                        16 603         59 824 
           об'єкти невиробничого призначення                                            1 966         1 966 
 
6.6. Виробничi запаси   
 У таблицi №16 представленi запаси, якi облiковуються пiдприємством за справедливою 
вартiстю за вирахуванням витрат на їх продаж.  
                                                                      
                                                                                                                             Таблиця №16 (тис. грн.) 
 
                Найменування показника                                                                  9 мiс. 2021      9 мiс.2020 
                                   1                                                                                      2            3 
Матерiальнi запаси всього (рядок 1100),                                                        2 294 135       1 833 391 
з них: сировина i матерiали                                                                                233 462       203 578 
           купiвельнi напiвфабрикати i комплектуючi вироби                           82 180       73 091 
           паливо, запаснi частини, iншi матерiальнi запаси, товари                   16 829       16 782 
           малоцiннi та швидкозношуванi активи                                            30 961       26 295 
           незавершене виробництво                                                                    1 117 386       819 629 
           готова продукцiя                                                                                813 317       694 016 
 
 
Сума запасiв, визначених як витрати за 9 мiсяцiв 2021 роцi становить                  2 131 240 тис. 
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грн. (за 9 мiсяцiв 2020 року 1 714 437 тис. грн.).  
Обмеження на право власностi та основнi засоби переданi в заставу вiдсутнi. 
 
6.7. Дебiторська заборгованiсть    
 Дебiторська заборгованiсть вiдображається у балансi за чистою вартiстю реалiзацiї. 
Основна частина дебiторської заборгованостi виникла у результатi розрахункiв iз замовниками в 
межах виконання укладених контрактiв на виробництво продукцiї. 
                                                                                                                             Таблиця №17 (тис. грн.) 
 
Найменування показника Всього на 30.09. 2021 року у тому числi по термiнах виникнення  
  до 12 мiсяцiв до 2-х рокiв  понад 2 роки понад 3 роки 
                      1                        2                  3                      4                5             6 
Дебiторська заборгованiсть:      
- за продукцiю, товари, роботи, послуги первинна вартiсть  
(до рядка 1125)                   772 228             645 975       31 479  61 192          33 582 
- за виданими авансами  
(рядок 1130)                               159 205            138 034       4 434 10 754           5 983 
- iнша поточна дебiторська  
заборгованiсть (рядок 1155)      11 643             5 371                    25               -            6 247 
 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв  (рядок 1140) на 30.09.2021 
року становить  2 189,2 тис. грн. i являє собою нарахованi i не отриманi на кiнець звiтного 
перiоду вiдсотки на залишок грошових коштiв на депозитах 2 128,6 тис. грн. а також  60,6 тис. 
грн. вiдсотки на залишок грошових коштiв на поточних рахунках. 
Iнша дебiторська заборгованiсть у сумi 11 642,8 (рядок 1155) на 30.09.2021 року складається з 
розрахункiв з пiдзвiтними особами та iншими дебiторами в сумi 4 647,4 тис. грн., i з розрахункiв 
з державними цiльовими фондами в сумi 5 996,7 тис. грн., а також з розрахункiв з заробiтної 
плати 998,7 тис. грн. 
 
                                                                                                                             Таблиця №18 (тис. грн.) 
Найменування показника Всього на 30.09 2020 року у тому числi по термiнах виникнення  
  до 12 мiсяцiв до 2-х рокiв  понад 2 роки понад 3 роки 
                         1                         2              3               4                     5                   6 
Дебiторська заборгованiсть:      
- за продукцiю, товари, роботи, послуги первинна вартiсть  
(до рядка 1125)                   865 418         611 233           143 230                 93 725        17 230 
- за виданими авансами 
 (рядок 1130)                               138 742         121 450           10 873                 5 955 464 
- iнша поточна дебiторська  
заборгованiсть (рядок 1155)       13 492          10 051               -                 789              2 652 
 
 
На 30.09.2021 року сумнiвна дебiторська заборгованiсть у сумi 3 672,5 тис. грн. (на 30.09.2020 
року у сумi 4 724,8 тис. грн.).   
   
6.8. Грошовi кошти 
                                                                                                                            Таблиця №19 (тис. грн.) 
                                Найменування показника                                      9 мiс. 2021      9 мiс.2020 
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                                       1                                                                                2                     3 
Залишки грошових коштiв всього (рядок 1165)                                940 535 1 344 188 
з них: у касi (рядок 1166)                                                                              -             - 
           на поточних рахунках у банку (рядок 1167)                           940 535 1 344 188 
           в т.ч.: гривнi                                                                                     10 003  116 410 
                      долари                                                                                       478 033 671 451  
                      рублi                                                                                      27 307              4 434  
                      євро                                                                                     153 935 425 869 
           iншi рахунки у банку (рядок 1167) (акредитиви, грошовi кошти в дорозi, банкiвськi 
гарантiї)                                                                                                  271 257 126 024 
 Станом на 30.09.2021 року обмеженi у використаннi грошовi кошти (банкiвськi гарантiї) 
на суму 70,0 тис. Євро, що  за  курсом  на  звiтну  дату  складає 2 168,7 тис. грн.; на суму 658,1 
тис. доларiв США, що  за  курсом  на  звiтну  дату  складає 17 490,3 тис. грн. Зазначенi 
банкiвськi гарантiї є забезпеченням виконання контрактних зобов'язань ПрАТ "НКМЗ". 
 
6.9. Довгостроковi i поточнi фiнансовi iнвестицiї 
     
                                     Таблиця №20 (тис. грн.) 
     Найменування показника Змiни                     Залишок на            Змiни             Залишок на       
                                                     за 9 мiс. 2021р.   30.09.2021 року   За 9 мiс 2020р.  30.09.2020 року         
                                                     довгостроковi поточні               довгостроковi поточнi 
 
               1                                  2                       3        4                     5             6  7             
Фiнансовi iнвестицiї всього, - 183 248      246    951 577 238 433       1 010 632 
з них:       
 довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 
пiдприємств  
(рядок 1030)                            -     246              -              -              -        - 
фiнансовi iнвестицiї в долi та паї в статутному капiталi iнших пiдприємств 
(рядок 1035)                                     -      -              -               -              -         - 
фiнансовi iнвестицiї в акцiї (рядок 1035)    -    -              -               -                      -         - 
iншi фiнансовi iнвестицiї 
(рядок 1160)                 - 183 248      -               951 577 238 433 -     1 010 632 
 
  
 За 9 мiсяцiв 2021 року поточнi фiнансовi iнвестицiї зменшились на суму               183 248 
тис. грн. (за 9 мiсяцiв 2020 року зросли на 238 433 тис. грн.). 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї (депозити) станом на 30.09.2021 року складають 35 392,4 тис. 
доларiв США, що  за  курсом  на  звiтну  дату  складає 940 588,7 тис. грн.  
 
 
 
6.10. Власний капiтал 
 За пiдсумками 9 мiсяцiв 2021 вiдбулося зменшення власного капiталу на суму 38 801 тис. 
грн. Стаття "Власний капiтал" збiльшилася на суму 407 827 тис. за рахунок чистого прибутку, 
отриманого вiд господарської дiяльностi пiдприємства i зменшилася за рахунок використання 
нерозподiленого прибутку на виплату дивiдендiв у сумi 446 628 тис. грн. 
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6.11. Iншi зобов'язання , iншi поточнi зобов'язання  
 Залишок iнших зобов'язань на 30.09.2021 року у сумi 7 588,6 тис. грн.. складається з суми 
забезпечення виплат винагороди працiвникам за вислугу рокiв в металургiйних цехах, 
забезпечення виплати винагороди спiвробiтникам за пiдсумками роботи пiдприємства i 
забезпечення єдиного соцiального внеску на вказанi виплати (на 30.09.2020 року - 6 305,4 тис. 
грн.).  
 Залишок iнших поточних зобов'язань на 30.09.2021 року у сумi 6 075,0 тис. грн., 
складається, з розрахункiв за виконавчими  документами  судових  органiв  у  сумi  2 739,6 тис. 
грн. (на 30.09.2020 року 2 218,3  тис. грн.)  та  розрахункiв з  iншими  дебiторами у сумi 2 041,7 
тис. грн.  (на 30.09.2020 року 2 156,1 тис. грн).   
 
6.12. Пов'язанi сторони   
 ПрАТ "НКМЗ" належить частка у статутному капiталi "NKMZ Poland" Sp.z.o.o. в розмiрi 
40%, тому "NKMZ Poland" Sp.z.o.o. є асоцiйованим пiдприємством i пов'язаною стороною ПрАТ 
"НКМЗ".  
 Фiзична особа, яка володiє часткою в компанiї  "NKMZ Central Europe"  s.r.o. в розмiрi 
49%, в свою чергу володiє акцiями  ПрАТ "НКМЗ" у розмiрi бiльше 20%  є пов'язаною особою  
ПрАТ "НКМЗ".  Вiдповiдно,  ПрАТ "НКМЗ" та  "NKMZ Central Europe"  s.r.o. є пов'язаними 
сторонами.  
 Протягом 9 мiсяцiв 2021 року ПрАТ "НКМЗ" здiйснювало операцiї продажу готової 
продукцiї з "NKMZ Poland" Sp.z.o.o., "NKMZ Central Europe" s.r.o. та придбання сировини i 
матерiалiв з "NKMZ Poland" Sp.z.o.o. 
   Крiм того фiзичнi особи, якi є членами провiдного управлiнського персоналу ПрАТ 
"НКМЗ" i мають значний вплив на прийняття рiшень, також є пов'язаними особами ПрАТ 
"НКМЗ". 
 Впродовж звiтного перiоду пiдприємством не здiйснювалися операцiї з реалiзацiї 
оборотних активiв провiдному управлiнському персоналу пiдприємства в iстотних обсягах. 
 Короткостроковi винагороди, виплачуванi провiдному управлiнському персоналу 
пiдприємства, включають виплати, пов'язанi з виконанням їх посадових обов'язкiв. Розмiр 
винагород провiдному управлiнському персоналу пiдприємства за 9 мiсяцiв 2021 року склав 21 
982,4 тис. грн., та дивiдендi 15 184 тис. грн. (за 9 мiсяцiв 2020 року 32 517 тис. грн., та дивiдендi 
15 406,0 тис. грн., вiдповiдно). 
 Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн здiйснюється за балансовою 
вартiстю, що визначається згiдно з вiдповiдним положенням (стандартом) бухгалтерського 
облiку. 
 
                                                                                                                   Таблиця №21 (тис. грн.) 
Найменування Доля в УК Володiння Компенсацiйнi виплати, дивiденди  Види 
та обсяги операцiй за 9 мiс. 2021 р. Залишки на 30.09.2021 р. 
    Придбання матерiалiв Продаж готової продукцiї (товарiв, 
робот, послуг) Дебiторська Кредиторська 
                          1                2            3         4                 5          6          7            8 
"NKMZ Poland" Sp.z.o.o. 40% Безпосереднє         -            1 282   27 917     17 272    630 
"NKMZ Central  
Europe" s.r.o                        33,59%   Опосередковане    -             -   102 709   14 643    9 658 
Управлiнський персонал 
 ПрАТ"НКМЗ"  Менше 10% Безпосереднє      37 166 -    -        -            - 
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6.13. Iнформацiя щодо дивiдендiв 
 Станом  на  30.09.2021    року   статутний   капiтал   товариства   складає        89 326 тис. 
грн. Статутний капiтал розподiлений на 223 314 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 
400 грн. кожна. Привiлейованих акцiй ПрАТ "НКМЗ" не має. 
 Статутний капiтал акцiонерного товариства повнiстю сплачений. За Законом України 
"Про акцiонернi товариства" виплата дивiдендiв за простими акцiями, якi є в обiгу, здiйснюється 
з чистого прибутку звiтного року i/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв товариства (п.2, ст.30, роздiл 6).  
 Дивiденди за 2020 рiк нарахованi у перiодi 9 мiсяцiв 2021 роцi з розрахунку по 2000 грн. 
на акцiю. 
 Станом на 30.09.2021 року викупленi власнi акцiї товариства вiдсутнi.  
 У таблицi № 22 розкрита сума дивiдендiв виплачених впродовж звiтного перiоду 9 
мiсяцiв 2021 року та за 9 мiсяцiв 2020 року. 
 
                                                                                                                             Таблиця №22 (тис. грн.) 
 
                                Найменування показника                                        9 мiс. 2021   9 мiс.2020 
                                          1                                                                                    2               3 
Виплачено всього,                                                                                             440 781         437 402 
з них:   юридичним особам                                                                                  210          24 
            фiзичним особам                                                                                    411 550         408 355 
податки з фiзичних осiб                                                                                  29 021          29 023 
 
7. КОРИГУВАННЯ ВХIДНОГО САЛЬДО БАЛАНСУ за 2021 рiк на суму помилок минулого 
перiоду. 
 
7.1. Коригування вхiдного сальдо нерозподiленого прибутку 
Коригування вхiдного сальдо нерозподiленого прибутку, статтi розрахункiв з бюджетом було 
здiйснено на суму податку на прибуток, що був нарахований внаслiдок подання уточнюючої 
звiтностi з ТЦУ                                         
 
                                                                                                                                                                                            
                                                                                            Таблиця №23 (тис. грн.) 
Номер п/п  Рядок балансу               Найменування                          Сума коригування 
1                     1420       Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -208 
2                     1620        Розрахунками  з бюджетом                                           208 
3                     1621        у т.ч. з податку на прибуток                                      208 
 
8. РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ ЗВIТУ "ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (про 
сукупний дохiд)" 
Коригування доходiв i витрат на суму помилок минулого перiоду. 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                  Таблиця №24 (тис. грн.) 
Номер п/п  Рядок балансу  Найменування                            Сума коригування 
1               2300                Витрати (дохiд) з податку на прибуток                  208 
2               2350                 Чистий фiнансовий результат                               -208 
3               2465                Сукупний дохiд                                                     -208 
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У таблицях № 25-29 наведенi iншi доходи i витрати пiдприємства у розрiзi iстотних статей, а 
також наведенi прибутки i збитки, якi виникають по групi аналогiчних операцiй i представленi у 
звiтностi на основi згорнутого вiдображення доходiв i вiдповiдних витрат (на нетто-основi). 
 
 
 
8.1. Iншi операцiйнi доходи 
                                                                                                                             Таблиця №25 (тис. грн.) 
                 Найменування показника                                                9 мiс. 2021 9 мiс. 2020 
                            1                                                                                           2                          3 
Iншi операцiйнi доходи всього (рядок 2120),                                       23 437           245 662 
з них:          прибуток вiд операцiй купiвлi-продажу 
 валюти, вiдображений у звiтi на нетто-основi                                         2 512                   2 182 
                    прибуток вiд реалiзацiї iнших оборотних 
 активiв, а також необоротних активiв i груп вибуття, 
 якi утримуються для продажу, вiдображений у звiтi на нетто-основi    9 177       5 051 
  дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi                                                       0                   229 640 
  дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi, неустойок                                        299              58 
  дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi                           1 502                   184 
 iншi доходи (оренда активiв, безоплатно отриманi  оборотнi активи)   1 186                   1 194 
iншi операцiйнi доходи                                                                            8 761                   7 353 
 
 
8.2. Iншi операцiйнi витрати  
             Таблиця №26 (тис. грн.) 
           Найменування показника                                                                9 мiс. 2021   9 мiс. 2020 
                     1                                                                                                       2                        3 
Iншi операцiйнi витрати всього (рядок 2180),                                        151 036        42 140 
з них:    витрати на дослiдження  i розробки                                        1 940        909 
     втрати вiд операцiйної курсової рiзницi                                        98 258        0 
     сумнiвнi та безнадiйнi борги                                                                572                     36 
   нестачi i втрати вiд псування цiнностей                                                    1 319        917 
    визнанi штрафи, пенi, неустойки                                                                314                    37 
   iншi операцiйнi витрати                                                                            48 633        40 241 
 
 
8.3. Iншi фiнансовi доходи   
                         Таблиця №27 (тис.грн.) 
   Найменування показника                                                                          9 мiс. 2021 9 мiс. 2020 
                     1                                                                                                        2                    3 
Iншi фiнансовi доходи всього (рядок 2220),                                         13 062         20 064 
з них: вiдсотки, нарахованi на залишки грошових коштiв 
 на    депозитних   рахунках                                                                       13 068         20 066 
 
 
8.4. Iншi доходи 
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             Таблиця №28 (тис.грн.) 
Найменування показника                                                                     9 мiс. 2021 9 мiс. 2020 
    1                                                                                                                   2                     3 
Iншi доходи всього (рядок 2240),                                                                5 988              180 222 
з них: дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi                                     0              175 452 
          товарно-матерiальнi цiнностi, що отриманi   
внаслiдок лiквiдацiї основних засобiв                                                   5 988               4 77 
8.5 Iншi витрати 
 
              Таблиця №29 (тис.грн.) 
                  Найменування показника                                             9 мiс. 2021 9 мiс. 2020 
                       1                                                                                             2                       3 
Iншi витрати звичайної дiяльностi всього (рядок 2270),                  153 795        56 348 
з них:  списання необоротних активiв                                                  0                   15 371 
            втрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi                                     105 700        0 
           кошти перерахованi профспiлцi на культурно-масову 
 роботу, фiзкультурно-оздоровчi заходи, перерахування 
 неприбутковим органiзацiям та iнша доброчиннiсть                          48 095        40 977 
 
 
 9.  РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ ЗВIТУ "ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ"     
 У таблицях № 30 - 32 наведенi iншi надходження, витрачання, iншi платежi пiдприємства 
у розрiзi iстотних статей. 
9.1. Iншi надходження 
                                                                                                                           Таблиця №30 (тис.грн.) 
     Найменування показника                                                             9 мiс. 2021 9 мiс. 2020 
                    1                                                                                                          2          3 
Iншi надходження всього (рядок 3095),                                                      16 348       10 749 
з них: надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї оборотних 
 активiв,  вiдшкодування судових витрат, iншi надходження                  15 674        10 150 
 
9.2. Iншi витрачання  
                                                                                                                           Таблиця №31 (тис.грн.) 
                Найменування показника                                                               9 мiс. 2021  9 мiс. 2020 
                       1                                                                                                    2            3 
Iншi витрачання всього (рядок 3190),                                                       43 588        32 896 
з них: розрахунки з пiдзвiтними особами                                                       12 180        11 149 
перерахування членських внескiв робiтникiв профспiлковiй органiзацiї    12 035        11 181 
iншi послуги стороннiх органiзацiй (послуги банку, комiсiя)                   19 373            10 566 
 
9.3. Отримання позик  
У звiтному перiодi 9 мiсяцiв 2021р. пiдприємству було надано кредит у розмiрi 448 910 тис. грн. 
(рядок 3305). Наданi кредитнi кошти було витрачено на забезпечення безперервної роботи 
пiдприємства, зокрема: 
- сплату авансiв за товари, роботи, послуги - 107 848 тис. грн.; 
- сплату заробiтної плати - 116 612 тис. грн.; 
- сплату на вiдрахування iз заробiтної плати - 26 219 тис. грн.; 
- сплату за товари, роботи, послуги - 163 648 тис. грн.; 
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- iншi витрачання операцiйної дiяльностi - 4 458 тис. грн.; 
- сплату зобов'язань з податкiв та сборiв - 23 539 тис. грн.;  
- сплата авансiв на придбання необоротних активiв - 4 601 тис. грн.; 
- iншi платежi вiд звичайної дiяльностi - 1 985 тис. грн. 
 
 
 
9.4. Iншi платежi 
               Таблиця №32 (тис.грн.) 
                             Найменування показника                                       9 мiс. 2021 9 мiс. 2020 
                                 1                                                                                           2                      3 
Iншi платежi всього (рядок 3390),                                                                43 581        42 091 
з них: суми коштiв, перерахованi роботодавцями первинним 
 профспiлковим органiзацiям на культурно-масову, 
 фiзкультурну та оздоровчу роботу, передбаченi колективними 
 договорами (угодами) вiдповiдно до Закону України  
"Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi"                            41 510        29 526 
        благодiйна допомога                                                                             2 010        12 482 
        iншi витрати                                                                                          61                    83 
 
 
Генеральний директор ПрАТ "НКМЗ"                 I.С. Протиняк 
 
 
 
Головний бухгалтер ПрАТ "НКМЗ"     О.К. Фокiн 
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ХV. Проміжний звіт керівництва 
Приватне акцiонерне товариство "Новокраматорський машинобудiвний завод" - 

найбiльше машинобудiвне пiдприємство України, що традицiйно спецiалiзується на 
проектуваннi, виготовленнi й комплектнiй поставцi прокатного, металургiйного, гiрничо-
рудного, шахтного, ковальсько-пресового, пiдйомно-транспортного, залiзничного й 
гiдротехнiчного встаткування. 

Впродовж 3 кварталу 2021 року ПрАТ "НКМЗ" працював в умовах фiнансово-полiтичної 
кризи, проведення ООС та припинення дiлової активностi замовникiв внаслiдок свiтової 
пандемiї, але стратегiя розвитку пiдприємства, послiдовно реалiзована в останнi роки й 
орiєнтована на якiсть i ефективнiсть, дозволила збiльшити основнi технiко-економiчнi 
показники порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року. Обсяг реалiзованої продукцiї у 3 
кварталi 2021 року становить 1726,7 млн.грн. проти 1450,8 млн.грн. у 3 кварталi 2020 р., обсяг 
товарної продукцiї - 1611,7 млн.грн. проти 1561,8 млн.грн., прирiст заробiтної плати склав 
27,1%. 

У 3 кварталi 2021 року сукупнiсть внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв мала вплив на 
органiзацiю дiяльностi ПрАТ "НКМЗ". Комплексне управлiння ризиками забезпечило їх 
мiнiмiзацiю. Незважаючи на невизначенiсть дiлового середовища, завчасне виявлення ризикiв, 
глибокий аналiз їхнього потенцiйного впливу та пiдготовка стратегiй для подолання кожної 
категорiї ризику забезпечило стiйке фiнансове становище пiдприємства. 

У 3 кварталi 2021  року дiяльнiсть ПрАТ "НКМЗ", як i багатьох пiдприємств України, 
була сполучена з ризиком неповного завантаження виробництва через недостатнiй попит на 
внутрiшньому ринку й високiй конкуренцiї на зовнiшньому ринку. Керiвництвом ПрАТ "НКМЗ" 
були прийнятi ряд заходiв метою яких є розширення ринкiв збуту, пошук нових споживачiв. 
Заходiв, спрямованих на зниження ризикiв рiзкого падiння обсягiв виробництва, реалiзувавши 
якi, завод був спроможний наповнити портфель контрактiв у звiтному перiодi й зберегти 
стабiльну роботу пiдприємства. Для реалiзацiї заходiв було залучено широке коло фахiвцiв 
маркетингу, конструкторсько-технологiчних пiдроздiлiв пiдприємства, функцiонують 
лабораторiї конструкторсько-технологiчних дослiджень номенклатури виробництв та команди 
вдосконалювання процесiв. Створена система контролю проходження всiх замовлень вiд 
реєстрацiї до вiдповiдi замовниковi у встановлений термiн. На пiдприємствi органiзоване 
глибоке пророблення замовлень головними фахiвцями при конструюваннi, комплектацiї й 
виробництвi, що дозволяє знизити собiвартiсть за рахунок мiнiмiзацiї витрат i оптимiзувати цiни 
на продукцiю. 

Маркетинговий рiк планування та формування звiтних даних за обсягом запуску 
замовлень у виробництво з 1 жовтня поточного по 30 вересня наступного року усуває ризик 
зниження обсягiв виробництва у зв'язку з нестабiльною загрузкою пiдприємства по кварталам. З 
метою реагування на цей ризик на пiдприємствi дiє порядок планування та облiку обсягiв 
запуску замовлень у виробництво, що обумовлено доцiльнiстю здiйснювати розподiл рiчного 
планового завдання по запуску замовлень у виробництво по кварталам пропорцiйно ринкової 
активностi замовникiв.  

Ризики, викликанi коливаннями валютних курсiв, впливають на фiнансовi результати 
ПрАТ "НКМЗ", який працює на свiтовому iндустрiальному ринку як експортер машинобудiвної 
продукцiї i як iмпортер сировини, матерiалiв, виробiв, що комплектують. Для мiнiмiзацiї 
валютного ризику керiвництвом розроблена i введена в дiю система цiноутворення. 

У собiвартостi продукцiї ПрАТ "НКМЗ" витрати на матерiали становлять близько 50%. 
Значний рiст цiн на товарно-матерiальнi цiнностi у 3 кварталi 2021 р. привiв до росту 
собiвартостi виробленої продукцiї. З метою зниження впливу даного ризику на пiдприємствi 
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розробленi й реалiзованi заходи в рамках наказу №8 "Про економiю матерiальних ресурсiв". 
Стрiмкий рiст цiн на енергетичнi ресурси (природний газ, електроенергiя) привiв до росту 

собiвартостi продукцiї i зниженню прибутковостi компанiї. Для зниження впливу даного ризику 
на пiдприємствi термiново розробленi додатковi енергозберiгаючi заходи. 

З метою монiторингу й мiнiмiзацiї впливу ризику "неукомплектованостi виробничого 
процесу персоналом" у  звiтному перiодi продовжена виплата додаткового заохочення 
робiтникiв за ефективне виконання виробничого завдання, та щоквартальне заохочення 
робiтникiв за ефективне виконання виробничого завдання. З 1 сiчня й з 1 квiтня 2021 року 
збiльшенi на 10% базовi тарифнi ставки та оклади для працiвникiв. На пiдприємствi розроблена 
й дiє система пiдготовки верстатникiв, зварникiв, лiнiйного персоналу з одночасним створенням 
вiдповiдного механiзму стимулювання, навчання й адаптацiї, диференцiйованiй мотивацiї, що 
дозволяє пiдвищити рiвень квалiфiкацiї робiтникiв, створити сприятливi умови для їхнього 
закрiплення в цехах, забезпечити рiст продуктивностi працi. 

На тлi значних iнфляцiйних процесiв в Українi, є присутнiм ризик соцiальної 
незахищеностi персоналу. На пiдприємствi дiють мотивацiйнi механiзми у виглядi систем 
премiювання за основнi результати господарської дiяльностi, за економiю матерiальних i 
енергетичних ресурсiв, реалiзацiю творчих iдей тощо. З метою захисту працiвникiв НКМЗ вiд 
iнфляцiйних процесiв у 3 кварталi 2021 року була виплачена премiя-бонус за загальнi результати 
роботи заводу в сумi 91 млн. грн. 

Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я визнала спалах коронавiрусу COVID-19 
пандемiєю з огляду на його швидке поширення по всьому свiту. Для запобiгання впливу даного 
ризику на ПрАТ "НКМЗ" вжитi жорсткi заходи, щоб допомогти стримувати розповсюдження 
вiрусу, зокрема впроваджено внутрiшнi нормативнi документи, якi спрямованi на органiзацiю 
дiй у виглядi самоiзоляцiї/карантину вiд потенцiйно постраждалих, забезпечення соцiального 
дистанцiювання та контролю, присутнiсть робiтникiв на територiї пiдприємства тiльки у 
захисних масках. На пiдприємствi виробничi процеси виконувалися у безпечних й здорових 
умовах для працюючих. Комплекснi заходи щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, 
гiгiєни працi, пiдвищення рiвня охорони працi, прийнятi колективним договором, були виконанi. 

Для зниження ризику "Впливу виробничої дiяльностi на навколишнє середовище" 
здiйснювалися заходи щодо охоронi атмосферного повiтря, охоронi й рацiонального 
використання водних ресурсiв, рацiональному використанню земель та зберiгання вiдходiв 
виробництва. Викиди забруднюючих речовин вiд стацiонарних джерел не перевищували 
затвердженi нормативи, змiст забруднюючих речовин у санiтарно-захиснiй зонi пiдприємства 
був у гранично припустимих концентрацiях i вiдповiдав вимогам нормативної документацiї. 
Вмiст забруднюючих речовин у стiчних водах на всiх випусках ПрАТ "НКМЗ" не перевищує 
гранично припустимих концентрацiй i вiдповiдає категорiї нормативно очищених. Змiст 
забруднюючих речовин у грунтi в мiсцях складування вiдходiв, за результатами монiторингу, не 
перевищує гранично припустимих концентрацiй, радiацiйне тло в межах припустимого. 

Основними внутрiшнiми документами пiдприємства, що регламентують систему 
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками являються: 

- програмний наказ №2 "Про облiкову полiтику"; 
- положення про вiддiл контролю i внутрiшнього аудиту; 
- стандарт пiдприємства СТП 25.2.30-2018 "Iдентифiкацiя, оцiнка i управлiння ризиками i 

можливостями", розроблений вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту  ISO 9001:2015. 
Вище керiвництво, керiвники структурних пiдроздiлiв спiльно з уповноваженим з 

управлiння якiстю в 2021 роцi розробили Карти умов, Карти ризикiв i можливостей для кожного 
структурного пiдроздiлу згiдно СТП 25.2.30-2018. За всiма встановленими ризиками визначенi, i 
на основi об'єктивної оцiнки призначенi, вiдповiднi заходи управлiння (управлiнськi рiшення, 
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заходи, процедури, iнструкцiї, процеси). 
Аналiз встановлених ризикiв i можливостей, заходiв управлiння проводиться на нарадах 

Робочої групи з управлiння ризиками. Склад Робочої групи визначений наказом Генерального 
директора. Робочу групу очолює уповноважений з управлiння якiстю. 

Застосування ризик-орiєнтованого мисленя дозволило пiдприємству визначити фактори 
якi можуть викликати в 2021 р. вiдхилення результатiв процесiв i системи менеджменту якостi 
вiд запланованих: 

- низька квалiфiкацiя та недостатня чисельнiсть виробничого персоналу; 
- фiнансовi втрати, пов'язанi зi змiною курса однiєї валюти по вiдношенню до iншої; 
- простiй унiкального обладнання дугової сталеплавильної печи емнiстю 50 т (ДСП-50) 

через поломку (не виконання плану з виробництва рiдкої сталi в тонах). Вiдхилення вiд вимог до 
якостi виплавляємої сталi, перевищення планового показника витрат енергоресурсiв; 

- простiй унiкального обладнання Waldrich Coburg PowerTec 7500 AG-S2 з причини 
поломок через перевищення гранично допустимого завантаження; 

- зростання рiвня захворюванностi серед персоналу в зв'язку з погiршенням 
епiдемiологiчної ситуацiї. 

Застосування ризик-орiєнтованого мислення допомагає розробити активну i 
застережливу культуру на пiдприємствi, нацiлену на полiпшення i здiйснення необхiдних дiй 
для виконання вимог споживачiв i пiдвищення мiри їх задоволеностi. 
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Керiвник емiтента Протиняк Iгор Стефанович, який здiйснює управлiнськi функцiї та 

пiдписує промiжну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що промiжна фiнансова звiтнiсть, 
пiдготовлена згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi", та вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), враховуючи 
усi прийнятi i дiючi на 30.09.2021 року МСФЗ та iнтерпретацiї Комiтету з Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi, й повнiстю їм вiдповiдає.  

Фiнансова звiтнiсть, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 
активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки емiтента, повний комплект фiнансової звiтностi, та 
примiтки до фiнансової звiтностi.  

Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 
вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi 
товарнi ринки". 
 
 
 
 
 


