Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Сiдоров С.Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

27.07.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОАЗОТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05761620
4. Місцезнаходження
51909 , м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(05692) 7-14-23, (05692) 7-07-40
6. Електронна поштова адреса
poida@azot.com.ua
ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

www.azot.com.ua
(адреса сторінки)

27.07.2017
(дата)

в мережі Інтернет 27.07.2017
(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. 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
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що
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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. Примітки:
В iнформацiї про середню кiлькiсть працiвникiв (осiб) роздiлу "Основнi вiдомостi про
емiтента" наведена середня кiлькiсть працiвникiв (осiб) емiтента за другий квартал 2017 р.,
середня кiлькiсть працiвникiв (осiб) емiтента з початку 2017 р. становить 4025 чоловiка.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, оскiльки протягом
звiтного перiоду емiтент не приймав участi у свореннi юридичних осiб.
Вiдомостi щодо посади корпоративного секретаря у звiтному кварталi не надаються,
оскiльки нiяких змiн протягом звiтного перiоду щодо корпоративного секретаря не вiдбувалося.
Вiдомостi про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi
папери емiтента не надається, так як протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював емiсiї
цiнних паперiв.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згодина вчинення значних правочинiв та
iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть не розкривається, оскiльки протягом звiтного перiоду не приймалося
вiдповiдних рiшень.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки
емiтент не здiйснював подiбних дiй протягом звiтного перiоду.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку не надається, оскiльки емiтнетом подається фiнансова звiтнiсть, яка складена за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не виспускало
борговi цiннi папери з забезпечення випуску.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї
облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань зя якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОАЗОТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№237047
3. Дата проведення державної реєстрації
18.07.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
351583750
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4007
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.15 - Виробництво добрив i азотних сполук
20.13 - Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин
46.75 - Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
10. Органи управління підприємства
Емiтент є акцiонерним товариством, тому iнформацiю не заповнює.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "ТАСКОМБАНК"
2) МФО банку
339500
3) поточний рахунок
26005569356001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
в іноземній валюті
АТ "ТАСКОМБАНК"
5) МФО банку
339500
6) поточний рахунок
26005569356001
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Висновок
санiтарно-епiдемiологiчної
експертизи на постiйний

Дата
Дата
закінчення
Державний орган, що видав
видачі
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
№
13.06.2017
Госпродпотребслужба в
13.06.2022
05.03.02-07/14
Днiпропетровськiй областi
33
4
Номер
ліцензії
(дозволу)

технологiчний регламент № 8
"Виробництво засобу "Крiт
супер" управлiння товарiв
народного споживання
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозвiльного
документу, його буде продовжено.
Карта даних небезпечного
№ 179
20.04.2017
ДП "Комiтет з питань
20.04.2022
фактору на продукцiю кислота
гiгiєнiчного регламентування
сiрчана
МОЗ України"
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозвiльного
Опис
документу, його буде продовжено.
Карта даних небезпечного
№ 4164
20.06.2017
ДП "Комiтет з питань
20.06.2022
фактору на продукцiю диоксид
гiгiєнiчного регламентування
вуглецю
МОЗ України"
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозвiльного
Опис
документу, його буде продовжено.
Паспорт безпеки на продукцiю:
б/н
12.04.2017
ДП "НДIТБХВ"
12.04.2022
Амiак рiдкий технiчний
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозвiльного
Опис
документу, його буде продовжено.
Опис

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiдоров Сергiй Леонiдович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 632890 28.05.2002 Баглiйський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження
1963
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", заступник Голови Правлiння - директор з економiки та фiнансiв
8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi членiв Правлiння ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" не вiдбувалося.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння - технiчний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гупало Олег Семенович
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3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 263391 09.10.1998 Мiський м/в Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження
1963
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "ДнiпроАЗОТ", директор з комерцiйних питань
8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi членiв Правлiння ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" не вiдбувалося.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Правлiння, заступник Голови Правлiння - директор з персоналу та загальних питань
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iлларiошин Iгор Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ЕН 282916 25.12.2003 Стахановський МВ УМВС України в Луганськiй обл.
4. Рік народження
1960
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
37
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Стаханiвський завод феросплавiв", заступник Голови Правлiння - директор з
управлiння персоналом та загальних питань
8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi членiв Правлiння ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" не вiдбувалося.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Правлiння, заступник Голови Правлiння - комерцiйний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пустовойт Андрiй Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 674403 19.06.1997 Заводський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження
6

1961
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Стаханiвський завод феросплавiв", заступник Голови Правлiння з комерцiйних
питань
8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi членiв Правлiння ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" не вiдбувалося.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Правлiння, заступник технiчного директора з виробництва
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Владiслав Леонiдович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 905100 13.11.1997 Баглiйський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження
1964
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "ДнiпроАЗОТ", начальник цеху синтезу амiаку № 1-Б
8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi членiв Правлiння ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" не вiдбувалося.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Правлiння, головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саламаха Валерiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 320788 12.09.1996 Баглiйський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.
4. Рік народження
1961
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
7

36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "ДнiпроАЗОТ", начальник фiнансового вiддiлу
8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi членiв Правлiння ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" не вiдбувалося.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
член Правлiння, заступник Голови Правлiння - директор з економiки та фiнансiв
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чмихал Дмитро Павлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 080284 27.02.1996 Орджонiкiдзервський МВУМВС України у Днiпропетровськiй
областi
4. Рік народження
1979
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Стахановський завод феросплавiв", заступник Голови Правлiння з економiки та
фiнансiв
8. Опис
Протягом звiтного кварталу змiн у персональному складi членiв Правлiння ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" не вiдбувалося.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курiпко Наталiя Петрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4. Рік народження
1972
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8. Опис
8

На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", якi вiдбулися 26.05.2016 р. були
прийнятi наступнi рiшення:
Обрати Курiпко Н.П. з 26.05.2016 р. членом Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ". Курiпко
Н.П. не є представником акцiонера. Курiпко Н.П. є незалежним директором у складi Наглядової
ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Курiпко Н.П. не має.
Вiдповiдно до положень Статуту ПАТ "Днiпроазот" особу призначено до моменту обрання
наступного складу Наглядової ради на Загальних зборах Товариства або до припинення
повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масько Андрiй Сергiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4. Рік народження
1980
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8. Опис
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", якi вiдбулися 26.05.2016 р. були
прийнятi наступнi рiшення:
Обрати Масько А.С. з 26.05.2016 р. членом Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ". Масько
А.С. не є представником акцiонера. Масько А.С. є незалежним директором у складi Наглядової
ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Масько А.С. не має.
Вiдповiдно до положень Статуту ПАТ "Днiпроазот" особу призначено до моменту обрання
наступного складу Наглядової ради на Загальних зборах Товариства або до припинення
повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ярмiш Євгенiй Сергiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4. Рік народження
1982
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5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8. Опис
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", якi вiдбулися 26.05.2016 р. були
прийнятi наступнi рiшення:
Обрати Ярмiша Є.С. з 26.05.2016 р. членом Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ". Ярмiш
Є.С. обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера CARNTON COMMERCIAL
LTD. Ярмiш Є.С. не є незалежним директором.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ярмiш Є.С. не має.
Вiдповiдно до положень Статуту ПАТ "Днiпроазот" особу призначено до моменту обрання
наступного складу Наглядової ради на Загальних зборах Товариства або до припинення
повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада
член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Випрiк Алла Митрофанiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4. Рік народження
1957
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
39
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8. Опис
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", якi вiдбулися 26.05.2016 р. були
прийнятi наступнi рiшення:
Обрати Випрiк А.М. з 26.05.2016 р. членом Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ". Випрiк
А.М. обрана до складу Наглядової ради як представник акцiонера QUINNTO HOLDINGS LTD.
Випрiк А.М. не є незалежним директором.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Випрiк А.М. не має.
Вiдповiдно до положень Статуту ПАТ "Днiпроазот" особу призначено до моменту обрання
наступного складу Наглядової ради на Загальних зборах Товариства або до припинення
повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

10

1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лахно Вадим Сергiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4. Рік народження
1981
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8. Опис
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", якi вiдбулися 26.05.2016 р. були
прийнятi наступнi рiшення:
Обрати Лахно В.С. з 26.05.2016 р. членом Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ". Лахно В.С.
обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера DEMSEY EQUITIES LTD. Лахно
В.С. не є незалежним директором.
Вiдповiдно до положень Статуту ПАТ "Днiпроазот" особу призначено до моменту обрання
наступного складу Наглядової ради на Загальних зборах Товариства або до припинення
повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", яке вiдбулось 26.05.2016 р. було
прийнято рiшення обрати Лахно В.С. Головою Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ". Вважати
повноваження Лахно В.С. на посадi Голови Наглядової ради такими, що набувають чинностi з
26.05.2016 р.
14.06.2017 ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" отримало повiдомлення в якому, керуючись правом,
наданим DEMSEY EQUITIES LTD., як акцiонеру ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", DEMSEY EQUITIES
LTD., вiдкликає члена Наглядової ради Товариства ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" Лахна Вадима
Сергiйовича в порядку замiни, визначеному ст. 53 закону України "Про акцiонернi товариства".
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", яке вiдбулось 14.06.2017 р. було
прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
Лахно В.С.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Лахно В.С. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кущенко Сергiй Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
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4. Рік народження
1981
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8. Опис
26.05.2016 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
обрано новий склад Наглядової ради Товариства. Згiдно цього рiшення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, до складу Наглядової ради Товариства, серед iнших було обрано
представника DEMSEY EQUITIES LTD. Лахна Вадима Сергiйовича.
14.06.2017 ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" отримало повiдомлення у якому, керуючись правом,
наданим DEMSEY EQUITIES LTD., як акцiонеру ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", DEMSEY EQUITIES
LTD., вiдкликає члена Наглядової ради Товариства ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" Лахна Вадима
Сергiйовича у порядку замiни, визначеному ст. 53 закону України "Про акцiонернi товариства" та
замiнає його на Кущенко Сергiя Олександровича.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", яке вiдбулось 14.06.2017 р. було
прийнято рiшення обрати Кущенко С.О. Головою Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Вважати повноваження Кущенко С.О. на посадi Голови Наглядової ради такими, що набувають
чинностi з 14.06.2017 р.
Кущенко С.О. член Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" - представник акцiонера
DEMSEY EQUITIES LTD.
Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю Кущенко С.О. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколенко Геннадiй Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4. Рік народження
1972
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8. Опис
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", якi вiдбулися 26.05.2016 р. були
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прийнятi наступнi рiшення:
Обрати Нiколенко Г.I. з 26.05.2016 р. членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Вiдповiдно до положень Статуту ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" члени Ревiзiйної комiсiї обираються
Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. .
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", яке вiдбулось 26.05.2016 р. було
прийнято рiшення обрати Нiколенко Г.I. Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Вважати повноваження Нiколенко Г.I, на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї такими, що набувають
чинностi з 26.05.2016 р.
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", якi вiдбулися 27.06.2017 р. були
прийнятi наступнi рiшення: про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства, у зв'язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя". Вважати
повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" такими, що
втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв
Товариства. Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" пана Нiколенко
Геннадiя Iвановича вважати такими, що втратили чиннiсть з 27.06.2017 р.
Нiколенко Г.I. перебував на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
з 02.04.2013 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Нiколенко Г.I. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубовська Тетяна Вячеславiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4. Рік народження
1974
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8. Опис
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", якi вiдбулися 26.05.2016 р. були
прийнятi наступнi рiшення:
Обрати Дубовську Т.В. з 26.05.2016 р. членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Вiдповiдно до положень Статуту ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" члени Ревiзiйної комiсiї обираються
Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування строком на три роки.
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", якi вiдбулися 27.06.2017 р. були
прийнятi наступнi рiшення: про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства, у зв'язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя". Вважати
повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" такими, що
втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв
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Товариства. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" панi Дубовської Тетяни
В'ячеславiвни вважати такими, що втратили чиннiсть з 27.06.2017 р.
Дубовська Т.В. перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" з
02.04.2013 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Дубовська Т.В. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лихачова Юлiя Георгiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4. Рік народження
1976
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8. Опис
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", якi вiдбулися 26.05.2016 р. були
прийнятi наступнi рiшення:
Обрати Лихачову Ю.Г. з 26.05.2016 р. членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Вiдповiдно до положень Статуту ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" члени Ревiзiйної комiсiї обираються
Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. .
На загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", якi вiдбулися 27.06.2017 р. були
прийнятi наступнi рiшення: про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства, у зв'язку iз скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя". Вважати
повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" такими, що
втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв
Товариства. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" панi Лихачової Юлiї
Георгiївни вважати такими, що втратили чиннiсть з 27.06.2017 р.
Лихачова Ю.Г. перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" з
02.04.2013 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Лихачова Ю.Г. не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
ТОВ "Юридична компанiя "Тезiс"
2. Організаційно-правова форма
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Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
33248467
4. Місцезнаходження
49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Челюскiна, 8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
серiя А01 № 053686
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
02.11.2004
7. Міжміський код та телефон/факс
(056) 716-33-58 (056) 716-33-59
8. Вид діяльності
Надання юридичних послуг
9. Опис
Юридична особа надає емiтенту юридичнi послуги
1. Найменування
ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
31037030
4. Місцезнаходження
49000, м. Днiпро, вул. Челюскiна, 8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
серiя АЕ № 263474
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс
(056) 36-07-85
8. Вид діяльності
Надання депозитарних послуг
9. Опис
Юридична особа надає емiтенту депозитарнi послуги вiдповiдно до свого виду дiяльностi:
"Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть
депозитарної установи".
1. Найменування
ТОВ аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
20219083
4. Місцезнаходження
49094, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Гоголя, 15-А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 0031
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
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7. Міжміський код та телефон/факс
(056) 370-19-76 (0562) 47-16-36
8. Вид діяльності
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань
оподаткування
9. Опис
Аудиторська фiрма, яка надає емiтенту аудиторськi послуги
1. Найменування
ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕДО"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з додатковою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
13622789
4. Місцезнаходження
69068, м. Запорiжжя, пр. Моторобудiвникiв, буд. 34
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
серiя АЕ № 198540
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
11.02.2013
7. Міжміський код та телефон/факс
(061) 289-90-63 (061) 289-90-63
8. Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть
9. Опис
- обов`язкове страхування вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення небезпечних вантажiв на
випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв (вiдправник);
- обов`язкове страхування вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення небезпечних вантажiв на
випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв (одержувач);
- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
- страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
- страхування вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок
настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв.
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VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
02.03.2005
106/1/05

Опис
13.12.2010

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA0400111003

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000104244

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

5
6
7
8
9
Акція
Документарні
0,01
35158375
351583750
проста
іменні
000
документар
на іменна
У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалася нi на внутрiшньому, нi на зовнiшньому ринках.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було.
У звiтному перiодi емiтент не проводив додаткової емiсiї цiнних паперiв.
1188/1/10

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10
100

Акція
Бездокумента
0,01
35158375
351583750
100
проста
рні іменні
000
бездокумент
арна іменна
29.10.2010 року Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ДнiпроАЗОТ" прийнятi рiшення про переведення випуску iменних цiнних паперiв
ВАТ "ДнiпроАЗОТ" з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, обрання зберiгача, депозитарiя, про припинення дiї
договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
13.12.2010 р. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку здiйснила реєстрацiю випуску iменних цiнних паперiв ВАТ
"ДнiпроАЗОТ" у бездокументарнiй формi, реєстрацiйний № 1188/1/10.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02 березня 2005 року № 106/1/05, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку, анулювано.
04.01.2011 р. Нацiональним депозитарiєм України складено виписку з реєстру кодiв цiнних паперiв щодо ВАТ "ДнiпроАЗОТ", вiдповiдно до
якої iменним цiнним паперам ВАТ "ДнiпроАЗОТ", що iснують у бездокументарнiй формi присвоєно мiжнародний iдентифiкацiйний номер UA
4000104244, мiжнародний iдентифiкацiйний номер UA 0400111003 недiйсний з 26.01.2011 р.
У першому кварталi 2013р. ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" пройшло лiстинг на ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа" та 01.03.2013р. акцiї простi
iменнi було включено до бiржового реєстру ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа" за другим рiвнем лiстингу.
- повне найменування органiзатора торгiвлi - Приватне акцiонерне товариство "Приднiпровська фондова бiржа";
- дата укладення i номер договору, на пiдставi якого органiзатором торгiвлi здiйснюється лiстинг цiнних паперiв емiтента - Договiр про
проходження лiстингу № 40 вiд 01.03.2013р.;
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- вид, форма випуску, форма iснування, тип цiнних паперiв емiтента, включених до лiстингу органiзатора торгiвлi - акцiя проста iменна
бездокументарної форми iснування;
- у разi якщо до торгiвлi допускаються цiннi папери у процесi їх вiдкритого (публiчного) розмiщення - кiлькiсть цiнних паперiв, що розмiщуються
емiтентом - 35 158 375 000 штук;
- у разi якщо цiннi папери допущенi до торгiвлi - назва котирувального списку, до якого включенi цiннi папери емiтента, а якщо цiннi папери
емiтента допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру - вiдомостi про таку обставину - цiннi папери ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" включенi до
бiржового реєстру за другим рiвнем лiстингу.
04.01.2017 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "УНIВЕРСАЛЬНА" повiдомила ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОАЗОТ" про те, що Котирувальною Комiсiєю бiржi 04.01.2017 року у зв'язку з невiдповiднiстю
мiнiмальним вимогам до цiнних паперiв другого рiвня лiстингу, а саме - неможливiстю визначення середнього значення ринкової капiталiзацiї
емiтента за результатами IV кварталу 2016 року з врахуванням вимог пункту 12 Глави I "Положення про функцiонування фондових бiрж",
затверджених Рiшенням НКЦПФР №1688 вiд 22.11.2012 року, проведена процедура делiстингу акцiй простих iменних ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ", код за ЄДРПОУ 05761620, ISIN UA4000104244, бездокументарної форми iснування, що
знаходилися у бiржовому реєстру ПрАТ "ФБ"Унiверсальна" за другим рiвнем лiстингу.
З 04.01.2017 року акцiї простi iменнi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ" знаходяться у бiржовому списку
ПрАТ "ФБ"Унiверсальна" за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалася нi на внутрiшньому, нi на зовнiшньому ринках.
У звiтному перiодi емiтент не проводив додаткової емiсiї цiнних паперiв.
Фактiв лiстингу/делiстингу протягом звiтного кварталу не вiдбувалося.
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
кредитний договiр № 4Д14062Е
договiр про надання овердрафту №
НК 1503
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
49955

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

25.03.2014
26.06.2017

6536
43419

10
15,6

16.10.2017
25.06.2018

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

21326

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
2512134
X
X
X
2583415
X
X
Заборгованiсть за нарахованими, але не виплаченими
вiдсотками на кiнець звiтного перiоду складає 101004 тис. грн.
й вiдображенi у складi iнших поточних зобов'язань.
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2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п

Основні
види
продукції

1
1
2
3
4

2
карбамiд
натр їдкий
хлор рiдкий
iншi

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
тн
тн
тн
тн

у грошовій формі
(тис.грн)
4
1750412,3
171985,2
32334,2
267035,6

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
78,8
7,7
1,5
12

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
тн
2377128,1
80,2
тн
213007,7
7,2
тн
47082,2
1,6
тн
327409,9
11
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3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
матерiальнi витрати
витрати на оплату працi

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
82,38
5,81

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
(за звітний період)

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
27.06.2017

3
1 445 500 000

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
3 763 058 000

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
38,41

Опис:
27.06.2017 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з
дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних
господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори), граничною сукупною вартiстю правочинiв 1 445 500 000,00 грн. (один мiльярд чотириста сорок п'ять мiльйонiв п'ятсот
тисяч гривень 00 копiйок) - 38,41% вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк
Значнi правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту
товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля
пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, за умови одержання
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту
Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання
пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може
бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2016 рiк (у випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення
загальних зборiв акцiонерiв).
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2016 рiк склали
3 763 058 000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах станом на 21.06.2017 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 27 742 759 592 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 27 719 455 349 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 23 304 243 штук.
2

27.06.2017

2 891 000 000

3 763 058 000

76,83
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Опис:
27.06.2017 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з
дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних
господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами
(договори застави, поруки), - граничною сукупною вартiстю правочинiв 2 891 000 000,00 грн. (два мiльярди вiсiмсот
дев'яносто один мiльйон гривень 00 копiйок) - 76,83% вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк.
Значнi правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту
товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля
пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, за умови одержання
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту
Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання
пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може
бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2016 рiк (у випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення
загальних зборiв акцiонерiв).
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2016 рiк склали
3 763 058 000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах станом на 21.06.2017 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 27 742 759 592 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 27 719 455 349 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 23 304 243 штук.
3
27.06.2017
1 030 000 000
3 763 058 000
27,37
Опис:
27.06.2017 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з
дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних
господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочини, направленi на отримання Товариством фiнансової допомоги, - граничною сукупною вартiстю правочинiв
1 030 000 000,00 грн. (один мiльярд тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) - 27,37 вiд вартостi активiв товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Значнi правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту
товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля
пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, за умови одержання
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту
Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання
пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може
бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2016 рiк (у випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення
загальних зборiв акцiонерiв).
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Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2016 рiк склали
3 763 058 000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах станом на 21.06.2017 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 27 742 759 592 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 27 719 455 349 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 23 304 243 штук.
4

27.06.2017

1 053 000 000

3 763 058 000

27,98

Опис:
27.06.2017 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з
дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних
господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочини iз надання Товариством фiнансової допомоги, - граничною сукупною вартiстю правочинiв 1 053 000 000,00
грн. (один мiльярд п'ятдесят три мiльйони гривень 00 копiйок) - 27,98 % вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Значнi правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту
товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля
пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, за умови одержання
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту
Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання
пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може
бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2016 рiк (у випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення
загальних зборiв акцiонерiв).
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2016 рiк склали
3 763 058 000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах станом на 21.06.2017 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 27 742 759 592 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 27 719 455 349 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 23 304 243 штук.
5
27.06.2017
9 300 000 000
3 763 058 000
247,14
Опис:
27.06.2017 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з
дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних
господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочини по придбанню Товариством амiаку, - граничною сукупною вартiстю правочинiв 9 300 000 000, 00 грн.
(дев'ять мiльярдiв триста мiльйонiв гривень 00 копiйок) - 247,14 % вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Значнi правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту
товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля
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пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, за умови одержання
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту
Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання
пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може
бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2016 рiк (у випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення
загальних зборiв акцiонерiв).
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2016 рiк склали
3 763 058 000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах станом на 21.06.2017 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 27 742 759 592 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 27 719 455 349 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 23 304 243 штук.
6

27.06.2017

2 000 000 000

3 763 058 000

53,15

Опис:
27.06.2017 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з
дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних
господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочини по вiдчуженню (реалiзацiї) Товариством амiаку, - граничною сукупною вартiстю правочинiв 2 000 000 000,
00 грн. (два мiльярди гривень 00 копiйок) - 53,15 % вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк.
Значнi правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту
товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля
пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, за умови одержання
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту
Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання
пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може
бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2016 рiк (у випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення
загальних зборiв акцiонерiв).
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2016 рiк склали
3 763 058 000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах станом на 21.06.2017 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 27 742 759 592 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 27 719 455 349 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 23 304 243 штук.
7

27.06.2017

16 500 000 000

3 763 058 000

438,47

Опис:
27.06.2017 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
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Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з
дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних
господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочини по вiдчуженню (реалiзацiї) Товариством карбамiду (сечовини), - граничною сукупною вартiстю правочинiв
16 500 000 000,00 грн. (шiстнадцять мiльярдiв п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) - 438,47 % вiд вартостi активiв
товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Значнi правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту
товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля
пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, за умови одержання
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту
Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання
пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може
бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2016 рiк (у випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення
загальних зборiв акцiонерiв).
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2016 рiк склали
3 763 058 000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах станом на 21.06.2017 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 27 742 759 592 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 27 719 455 349 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 23 304 243 штук.
8

27.06.2017

6 000 000 000

3 763 058 000

159,44

Опис:
27.06.2017 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з
дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних
господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочини по придбанню Товариством газу, - граничною сукупною вартiстю правочинiв 6 000 000 000,00 грн. (шiсть
мiльярдiв гривень 00 копiйок) - 159,44 % вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016
рiк.
Значнi правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту
товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля
пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв
здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, за умови одержання
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту
Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання
пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може
бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi Товариства за 2016 рiк (у випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення
загальних зборiв акцiонерiв).
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2016 рiк склали
3 763 058 000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
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зборах станом на 21.06.2017 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 27 742 759 592 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 27 719 455 349 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 23 304 243 штук.

Заст. Голови Правління – директор з
персоналу та загальних питань

Головний бухгалтер

Заст. головного бухгалтера

Начальник БКПтаДМ

Юрисконсульт БКПтаДМ

_________________________

І.В. Ілларіошин

___________________________ В.М. Саламаха

_________________________

О.Л. Бондар

___________________________ С.В. Пойда

_________________________

Ю.М. Скрипко
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"
Дніпропетровська область, Баглiйський р-н

Дата

КОДИ
30.06.2017

за ЄДРПОУ

05761620

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво добрив і азотних сполук
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 4000
Адреса, телефон: 51909 м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1, (05692) 7-14-23
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1210436300
230
20.15

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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

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

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

844
2 547
( 1 703 )
78 477
702 789
2 901 516
( 2 198 727 )
4 544
27 131
( 22 587 )
0
0
(0)

754
2 535
( 1 781 )
138 769
666 459
2 913 951
( 2 247 492 )
4 340
27 159
( 22 819 )
0
0
(0)

1030

2 901

2 864

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0
27

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

1090
1095

0
789 555

0
813 186

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

180 808
120 024
12 464
46 149
2 171
0
0
0

236 709
184 258
12 238
35 756
4 457
0
0
0

1125

1 488 272

1 990 362

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

472 766
40 349
0
0
0
688 220
0
105 050
9
105 041
0
0

462 936
58 415
0
0
0
510 134
0
9 413
12
9 401
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
2 975 465

0
0
0
0
501
3 268 470

1200

0

0

1300

3 765 020

4 081 656

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

351 584
0
-41 975
8 825
0
0
52 738
520 776
(0)

351 584
0
-41 975
8 639
0
0
52 738
889 566
(0)

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

1430
1435
1495

(0)
0
891 948

(0)
0
1 260 552

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

9 183
196 711
24 945
0
434
434
0
0
0

10 400
200 997
26 142
0
505
505
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
231 273

0
0
0
0
0
0
0
238 044

1600
1605

12 472
0

49 955
0

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

0
1 949 206
65 941
56 762
2 833
11 023
415 946
0
0
0
11 063
624
0
172 691
2 641 799

0
1 940 379
21 324
11 360
3 198
12 151
301 269
0
0
0
12 930
392
0
241 462
2 583 060

1700

0

0

1800
1900

0
3 765 020

0
4 081 656

Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"

Дата

КОДИ
30.06.2017

за ЄДРПОУ

05761620

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 року
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

3 273 494

2 885 684

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 2 474 022 )
(0)

( 2 273 990 )
(0)

2090

799 472

611 694

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
44 348

0
0
0
44 320

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 97 208 )
( 172 264 )
( 62 740 )

( 83 968 )
( 191 696 )
( 33 020 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

511 608

347 330

2195

(0)

(0)
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Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
3 242
53
0
( 82 705 )
( 105 )
( 6 166 )
0

0
3 103
5
0
( 2 384 )
( 108 )
( 7 528 )
0

2290

425 927

340 418

2295
2300

(0)
-57 137

(0)
-62 303

2305

0

0

2350

368 790

278 115

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
368 790

0
278 115

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
2 130 944
Витрати на оплату праці
2505
150 417
Відрахування на соціальні заходи
2510
32 610
Амортизація
2515
49 708
Інші операційні витрати
2520
223 104
Разом
2550
2 586 783
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 893 070
140 260
30 506
42 511
296 437
2 402 784
За аналогічний
період
попереднього
року
31

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

2
2600
2605
2610

3
35 158 375 000
35 158 375 000
0,010000

4
35 158 375 000
35 158 375 000
0,010000

2615

0,010000

0,010000

2650

0,00

0,00

Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"
Дніпропетровська область, Баглiйський р-н

Дата

КОДИ
30.06.2017

за ЄДРПОУ

05761620

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво добрив і азотних сполук
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 4004
Адреса, телефон: 51909 м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1, (05692) 7-14-23
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1210436300
230
20.15

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017 p.
Форма №1-к

Актив

Код
рядка

1

2

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

1801007
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

844
2 547
( 1 703 )
78 477
703 627
2 903 094
( 2 199 467 )
4 544
27 131
( 22 587 )
0
0
(0)

754
2 535
( 1 781 )
138 769
667 231
2 915 529
( 2 248 298 )
4 340
27 159
( 22 819 )
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1090
1095

0
787 492

0
811 094

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

180 810
120 026
12 464
46 149
2 171
0
0
0

236 711
184 260
12 238
35 756
4 457
0
0
0

1125

1 488 267

1 990 359

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

472 779
40 510
0
0
0
688 146
0
105 054
9
105 045
0
0

462 949
58 576
0
0
0
510 098
0
9 418
12
9 406
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
2 975 566

0
0
0
0
501
3 268 612

1200

0

0

1300

3 763 058

4 079 706
На кінець
звітного
періоду
4
351 584
0
-41 975
8 639
0
0
52 738
887 267

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420

351 584
0
-41 975
8 825
0
0
52 738
518 477

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
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Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Вилучений капітал
1430
(0)
(0)
Інші резерви
1435
0
0
Неконтрольована частка
1490
-6
-6
Усього за розділом I
1495
889 643
1 258 247
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
9 183
10 400
Пенсійні зобов’язання
1505
196 711
200 997
Довгострокові кредити банків
1510
24 945
26 142
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
434
505
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
434
505
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
231 273
238 044
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
12 472
49 955
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
1 949 336
1 940 508
розрахунками з бюджетом
1620
65 942
21 326
у тому числі з податку на прибуток
1621
56 762
11 360
розрахунками зі страхування
1625
2 834
3 199
розрахунками з оплати праці
1630
11 106
12 242
одержаними авансами
1635
415 946
301 269
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
11 068
12 937
Доходи майбутніх періодів
1665
624
392
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
172 814
241 587
Усього за розділом IІІ
1695
2 642 142
2 583 415
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
3 763 058
4 079 706
Примітки: Статтi, наведенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням валюти
основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство (функцiональної валюти), якою є
українська гривня.
Основнi засоби враховуються за первiсною (умовною) вартiстю мiнус подальша амортизацiя i
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знецiнення. Згiдно звiльненню щодо використання справедливої вартостi як умовної вартостi по МСФЗ 1,
умовна вартiсть на 1 сiчня 2012 року була визначена як первiсна вартiсть основних засобiв на вказану
дату за наслiдками оцiнки зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв, проведеної станом на 31 грудня 2011 р.
Подальше придбання основних засобiв враховуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть
включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, створених власними
силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих
витрат.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а
балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки
якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних засобiв. Всi iншi
витрати признаються у складi прибутку або збитку як витрати у мiру їх здiйснення.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх
вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї.
Незавершеним будiвництвом є: передплати виданi за основнi засоби та вартiсть придбання основних
засобiв, будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не
нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до придбання,
будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум
накопиченої амортизацiї i резерву пiд знецiнення. Нематерiальнi активи в основному включають патенти,
лiцензiї i програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом наступних термiнiв
корисного використовування.
Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторську заборгованiсть та наданi позики.
Керiвництво Пiдприємства визначає категорiю фiнансових активiв при їх первинному визнаннi.
Дебiторська заборгованiсть та наданi позики виникають тодi, коли Пiдприємство реалiзує продукцiю
або надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської заборгованостi, якi
створюються з намiром продажу зразу ж або протягом короткого промiжку часу. Вони включаються в
категорiю оборотних активiв, окрiм тих з них, термiн погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної
дати. Данi фiнансовi активи включаються в категорiю необоротних активiв.
Фiнансовi зобов'язання вiднесенi в категорiю iншi фiнансовi зобов'язання. Iншi фiнансовi зобов'язання
враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс/мiнус витрати
на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первинному визнаннi пiдтверджує цiна операцiї.
Прибуток або збиток при первинному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж
справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж
iнструментами або методи оцiнки, при вживаннi яких використовуються наявнi доступнi ринковi данi.
Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку враховуються за справедливою вартiстю.
Пiсля первинного визнання фiнансовi зобов'язання Пiдприємства, оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, а фiнансовi активи за амортизованою
собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки та за вирахуванням збиткiв вiд
знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi витрати на проведення операцiї, включаються в
балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової
ставки для даного iнструменту.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань термiном менше 360 днiв вважається їх
номiнальна вартiсть. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування
майбутнiх договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй вiдсотковiй ставцi для подiбних фiнансових
iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для Пiдприємства.
Пiдприємство припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися;
пiдприємство передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом.
Товарно-матерiальнi запаси показанi за вартiстю придбання або чистою вартiстю реалiзацiї,
залежно вiд того, яка з них менше. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв, якi вибувають, визначається за
методом списання перших надходжень (Fifo). Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва
включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi
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витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi. Чиста вартiсть реалiзацiї є
розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням розрахункових
витрат на завершення роботи над активом i вiдповiдних витрат на збут.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть спочатку
враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних боргiв. Резерв
сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Пiдприємство не
зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками
того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi
труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення
платежу.
Сума резерву сумнiвних боргiв - це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю
розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi.
Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається iншими
операцiйними витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною,
вона списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв. Повернення ранiше списаних сум кредитується у
складi прибутку або збитку за рахунок iншого операцiйного доходу.
Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення. Балансова
вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову вартiсть активiв, коли
Пiдприємство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть отримання економiчних вигод вiд
їх використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдносяться аванси
виданi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд
знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до
запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї.
Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманих
коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд.
Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат,
понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень позикових коштiв (за
вирахуванням витрат на проведення операцiї) i вартiстю погашення позик визнається у складi прибутку
або збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi засоби, з використанням методу ефективної
вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли Пiдприємство
має право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання передбачене не ранiше нiж 12
мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть
вiдображається, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з
фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням витрат на
проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при розрахунку.
Резерви за зобов'язаннями i платежами - це не фiнансовi зобов'язання, якi признаються у випадках,
коли у Пiдприємства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує
вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з
достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно
вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв
признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в
один i той же клас зобов'язань, невелика.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для
погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає поточнi
ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення резерву з часом
признається як процентна витрата.
Умовнi активи i зобов'язання.
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Умовний актив не признається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається, коли
ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використовування.
Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть
вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати
з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi,
крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, що припускають економiчнi вигоди, є маловiрогiдним.
Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками.
Витрати на заробiтну плату, внески до Фондiв соцiального страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та
лiкарнянi, а також премiї нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками
Пiдприємства.
Пiдприємство платить на користь своїх працiвникiв передбаченi законодавством внески до Фондiв
соцiального страхування у виглядi Єдиного соцiального внеску. Внески розраховуються як вiдсоток вiд
поточної валової суми заробiтної платнi i вiдносяться на витрати у мiру їх виникнення.
Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами.
Пiдприємство бере участь у державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який
передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та
небезпечними для здоров'я умовами. Пiдприємтсво також здiйснює одноразовi виплати при виходi на
пенсiю на певних умовах. Зобов'язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв'язку з пенсiйним планом iз
встановленими виплатами, є поточною вартiстю зобов'язання за планом iз встановленими виплатами на
звiтну дату за мiнусом коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток та вартiсть послуг у
минулих перiодах. Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними
актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов'язання за пенсiйним
планом iз встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок по високолiквiдних облiгацiях,
деномiнованих у тiй же валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки до погашення яких приблизно
дорiвнюють строку вiдповiдних пенсiйних зобов'язань. Актуарнi прибутки та збитки, що виникають
внаслiдок минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший сукупний дохiд за
дебетом або кредитом. Вартiсть минулих послуг визнається безпосередньо у складi прибутку чи збитку.
Витрати, пов'язанi з вiдповiдними виплатами, крiм процентних витрат, включаються до складу
операцiйних витрат. Процентнi витрати включаються до складу фiнансових витрат.

Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"

Дата

КОДИ
30.06.2017

за ЄДРПОУ

05761620

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 року
Форма №2-к
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

1801008
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

3 273 484

2 885 656

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 2 474 005 )
(0)

( 2 273 956 )
(0)

2090

799 479

611 700

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
44 347

0
0
0
44 320

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 97 305 )
( 172 264 )
( 62 754 )

( 84 066 )
( 191 696 )
( 33 036 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

511 503

347 222

2195

(0)

(0)
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Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
3 242
53
0
( 82 705 )
(0)
( 6 166 )
0

0
3 103
5
0
( 2 384 )
(0)
( 7 528 )
0

2290

425 927

340 418

2295
2300

(0)
-57 137

(0)
-62 303

2305

0

0

2350

368 790

278 115

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
2470
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2475
Сукупний дохід, що належить:
2480
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2485
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
368 790

0
278 115

368 790

278 115

0

0

368 790

278 115

0

0

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520

3
2 130 927
150 459
32 619
49 736
223 137

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 893 036
140 297
30 514
42 539
296 479
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Разом

2550
2 586 878
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

2 402 865
За аналогічний
період
попереднього
року
4
35 158 375 000
35 158 375 000
0,010000

1
2
3
Середньорічна кількість простих акцій
2600
35 158 375 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
35 158 375 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,010000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,010000
0,010000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку
України (НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахункiв
по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на пiдставi обмiнного курсу,
дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному
обмiнному курсу НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової рiзницi при
переоцiнцi активiв i зобов'язань, вiдображаються в iнших операцiйних доходах/витратах або у в iнших
доходах/витратах у складi прибутку або збитку.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку. Податок
на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке дiє на звiтну
дату.
Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або збитку за рiк
на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi повиннi бути
отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства. Виручка вiд
реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з
достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством майбутнiх економiчних вигод.
Сума доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання,
пов'язанi з реалiзацiєю.
ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку i iмпортi товарiв,
робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд знецiнення
дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi
заборгованостi, включаючи ПДВ.
Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складається
переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат заробiтну плату працiвникам, витрат на амортизацiю
основних засобiв, витрат на електроенергiю i iнших вiдповiдних витрат.
Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами, збитки
вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за пенсiйними зобов'язаннями. Всi
вiдсотковi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з використанням методу ефективної
процентної ставки.

Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Статтi, наведенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням валюти
основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство (функцiональної валюти),
якою є українська гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку
України (НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi
розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на
пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному
обмiнному курсу НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової
рiзницi при переоцiнцi активiв i зобов'язань, вiдображаються в iнших операцiйних
доходах/витратах або у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або збитку.
Порядок визначення звiтних сегментiв визначається виходячи з форматiв внутрiшнiх звiтiв,
що надаються керiвництву Пiдприємства. Сегменти чиї доходи, фiнансовi результати i активи
перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо.
Основнi засоби враховуються за первiсною (умовною) вартiстю мiнус подальша амортизацiя
i знецiнення. Згiдно звiльненню щодо використання справедливої вартостi як умовної вартостi по
МСФЗ 1, умовна вартiсть на 1 сiчня 2012 року була визначена як первiсна вартiсть основних
засобiв на вказану дату за наслiдками оцiнки зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв, проведеної
станом на 31 грудня 2011 р.
Подальше придбання основних засобiв враховуються за первiсною вартiстю. Первiсна
вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв,
створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i
вiдповiдну частину виробничих витрат.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується,
а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються,
тiльки якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних
засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку як витрати у мiру їх
здiйснення.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити
їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї.
Незавершеним будiвництвом є: передплати виданi за основнi засоби та вартiсть придбання
основних засобiв, будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя
цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до
придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум
накопиченої амортизацiї i резерву пiд знецiнення. Нематерiальнi активи в основному включають
патенти, лiцензiї i програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом
наступних термiнiв корисного використовування.
Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторську заборгованiсть та наданi
позики. Керiвництво Пiдприємства визначає категорiю фiнансових активiв при їх первинному
визнаннi.
Дебiторська заборгованiсть та наданi позики виникають тодi, коли Пiдприємство реалiзує
продукцiю або надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської
заборгованостi, якi створюються з намiром продажу зразу ж або протягом короткого промiжку
часу. Вони включаються в категорiю оборотних активiв, окрiм тих з них, термiн погашення яких
перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Данi фiнансовi активи включаються в категорiю
необоротних активiв.
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Фiнансовi зобов'язання вiднесенi в категорiю iншi фiнансовi зобов'язання. Iншi фiнансовi
зобов'язання враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної
вiдсоткової ставки.
Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс/мiнус
витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первинному визнаннi пiдтверджує
цiна операцiї. Прибуток або збиток при первинному визнаннi враховується тiльки при виникненнi
рiзницi мiж справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi
операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при вживаннi яких використовуються
наявнi доступнi ринковi данi. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку враховуються за
справедливою вартiстю.
Пiсля первинного визнання фiнансовi зобов'язання Пiдприємства, оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, а фiнансовi
активи за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки та
за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi витрати на
проведення операцiї, включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i
амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової ставки для даного iнструменту.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань термiном менше 360 днiв
вважається їх номiнальна вартiсть. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується
шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй
вiдсотковiй ставцi для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для
Пiдприємства
Пiдприємство припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися;
пiдприємство передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку.
Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке
дiє на звiтну дату.
Товарно-матерiальнi запаси показанi за вартiстю придбання або чистою вартiстю реалiзацiї,
залежно вiд того, яка з них менше. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв, якi вибувають,
визначається за методом списання перших надходжень (Fifo). Вартiсть готової продукцiї i
незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi
прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої
потужностi. Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального
ведення бiзнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом i
вiдповiдних витрат на збут.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть
спочатку враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних
боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того,
що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або
переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi
знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або
фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу.
Сума резерву сумнiвних боргiв - це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною
вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй
вiдсотковiй ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а
сума збитку визнається iншими операцiйними витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по
основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв.
Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого
операцiйного доходу.
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Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення.
Балансова вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову
вартiсть активiв, коли Пiдприємство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть
отримання економiчних вигод вiд їх використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари
або послуги, до яких вiдносяться аванси виданi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв
виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або
збитку.
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських
рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї.
Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi
отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд.
Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або
збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат,
понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень
позикових коштiв (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) i вартiстю погашення позик
визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi засоби,
з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли
Пiдприємство має право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання
передбачене не ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть
вiдображається, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з
фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням
витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при розрахунку.
Резерви за зобов'язаннями i платежами - це не фiнансовi зобов'язання, якi признаються у
випадках, коли у Пiдприємства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих
подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх
суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань,
вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для
всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових
коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для
погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення
резерву з часом признається як процентна витрата.
Пiдприємство платить на користь своїх працiвникiв передбаченi законодавством внески до
Фондiв соцiального страхування у виглядi Єдиного соцiального внеску. Внески розраховуються
як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної платнi i вiдносяться на витрати у мiру їх
виникнення.
Пiдприємство бере участь в державному пенсiйному планi з встановленими виплатами, який
передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з
шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з
пенсiйним планом з встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання на
звiтну дату. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно з використанням
методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
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вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової ставки прибутковостi.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi
повиннi бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi
Пiдприємства. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати
з достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством майбутнiх
економiчних вигод. Сума доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi
всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.
ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку i iмпортi
товарiв, робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках,
коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення
враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
складається переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат заробiтну плату працiвникам, витрат на
амортизацiю основних засобiв, витрат на електроенергiю i iнших вiдповiдних витрат.
Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами,
збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за пенсiйними
зобов'язаннями. Всi вiдсотковi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з
використанням методу ефективної процентної ставки.
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