Титульний аркуш
30.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 13/486
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Оседця Микола Володимирович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний комбiнат"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30773938
4. Місцезнаходження: 63209, Україна, Харківська обл., Нововодолазький р-н, село Новоселiвка,
вулиця Пiщана, буд. № 2
5. Міжміський код, телефон та факс: 05740-43312, 05740-35060
6. Адреса електронної пошти: liudmyla.tolkach@sibelco.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2021, Протокол № 1
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://www.ngok.com.ua/

30.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Вiдсутня iнформацiя щодо одержаних лiцензiй та дозволiв на окремi види дiяльностi
(iнформацiя, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, щодо посади корпоративного
секретаря, щодо рейтингового агентства, щодо засновникiв та учасникiв емiтента, щодо
дивiдендiв, щодо осiб, послугами яких користується емiтент, про судовi справи, оскiльки
справ за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких
виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи протягом року не було, щодо
опису бiзнесу, щодо забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, а також вiдсутнiй текст
аудиторського висновку, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не
здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, а тому вiдповiдно до пiдпункту 2
пункту 1 глави 4 роздiлу III <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв>, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiд 03.12.2013 року № 2826 (iз змiнами i доповненнями), вищевказана iнформацiя не подається
таким емiтентом в складi рiчної iнформацiї. Також вiдсутня iнформацiя щодо облiгацiй, щодо
похiдних цiнних паперiв, щодо iпотечних облiгацiй, щодо iпотечних сертифiкатiв, щодо
сертифiкатiв ФОН, щодо стану об'єкта нерухомостi (при закритому (приватному) розмiщеннi

цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом
передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, та щодо iнших цiнних паперiв,
оскiльки емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iпотечних
облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН, цiльових облiгацiй (виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта або частини об'єкта житлового
будiвництва), та iнших цiнних паперiв (крiм простих iменних акцiй UA4000126031
реєстрацiйний номер 90/20/1/11, якi емiтованi в iншому звiтному перiодi). На протязi звiтного
перiоду емiтент не випускав власних акцiй. Також вiдсутня iнформацiя щодо викупу власних
акцiй, оскiльки емiтент не викупляв в звiтному перiодi власнi акцiї. Емiтент не мав договорiв,
право вимоги за якими забезпечено iпотекою. Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10
вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, вiдсутня, оскiльки немає фiзичних осiб, якi володiють 10
вiдсотками та бiльше акцiй емiтента. Вiдсутня iнформацiя про прийняття рiшення про надання
згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, оскiльки такi рiшення
не приймались.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"
2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "Новоселiвський ГЗК"
3. Дата проведення державної реєстрації
17.08.2000
4. Територія (область)
Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн)
21250000
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)
133
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну
46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним
обладнаннням
52.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805
2) IBAN
UA603808050000026008707213920
3) поточний рахунок
UA603808050000026008707213920
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "УкрСиббанк", МФО 351005
5) IBAN
UA563510050000026006381152700
6) поточний рахунок
UA563510050000026006381152700

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" здiйснює
свою дiяльнiсть на територiї Нововодолазького району Харкiвської областi.
До складу АТ "Новоселiвський ГЗК" входять вiддiли: 1. гiрничо-збагачувальна дiльниця; 2.
енерго-механiчна дiльниця; 3. вiддiл матераiльно-технiчного забезпечення; 4. вiддiл технiчного
контролю
та
лабораторiя;
5.
адмiнiстративно-госодарський
вiддiл;
6.
адмiнiстративно-управлiнський персонал.
Адмiнiстративно-управлiнський персонал складається з: 7. правлiння; 8. головний технолог; 9.
геолог; 10. маркшейдер; 11. вiддiл продаж; 12. iнженер iз стандартизацiї; 13. бухгалтерiя; 14.

iнспектор з кадрiв; 14. iнженер з охорони працi; 15. iнженер-програмiст; 16. перекладач; 17.
юрисконсульт; 18. програмiст системний.
Штатна чисельнiсть працiвникiв:
- гiрничо-збагачувальна дiльниця - 69; - енерго-механiчна дiльниця - 33; - вiддiл
матерiально-технiчного забезпечення - 5; - вiддiл технiчного контролю та лабораторiя - 10; адмiнiстративно-господарський вiддiл - 4; - адмiнiстративно-управлiнський персонал - 21.
Грiничо-збагачувальна дiльниця здiйснює добування сировинних матералiв, органiзацiю
внутрiшнього транспортування сировинних матерiалiв, роботи з проведення та пiдтримання в
робочому станi дiючих гiрничих виробок. На дiльницi також здiйснюються роботи з приймання,
складування, дроблення, помелу, сушiння, завантаження i вiдправлення споживачу продукцiї,
що випускається та пiдготовляє вагони для завантаження.
Енерго-механiчна дiльниця забезпечує безпечну, економiчно ефективну, надiйну роботу
виробничого обладнання, технiки та механiзмiв, а також електромереж, шляхом проведення
якiсного та вчасного ремонту технiки та устаткування пiдприємства.
Вiддiл матерiально-технiчного забезпечення забезпечує пiдприємство всiма необхiдними для
виробничої дiяльностi матерiальними ресурсами, органiзовує роботу складського господарства.
Вiддiл технiчного котролю та лабораторiя проводить контроль якостi продукцiї пiдприємства.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
У 2020 роцi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 136
осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 4
особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 1 особа.
Фонд оплати працi у 2020 роцi склав 16187,1 тис. грн. Змiни розмiру фонду оплати працi в
порiвняннi iз 2019 роком (його збiльшено вiдносно поперендього року): фонд оплати працi у
2019 роцi склав 16345,9 тис. грн.. Зменшення фонду оплати працi у 2020 роцi в порiвняннi з 2019
роком складає 158,8 тис. грн., що становить 0,9%.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента. Кадровий склад пiдприємства формується вiддiлом кадрiв
вiдповiдно до штатного розпису, затвердженого головою правлiння, за погодження з
керiвниками структурних пiдроздiлiв. Пiдбiр кандидатiв здiйснюється вiддiлом кадрiв
пiдприємства на пiдставi заявок вiд структуриних пiдроздiлiв. Вiдносини роботодавця з
персоналом будуються на пiдставi укладання трудового договору.
Пiдготовка персоналу, прогнозування потреб персоналу.
Прогнозування потреби персоналу на наступний перiод проводиться для забезпечення
своєчасної пiдготовки до реально передбачуванiй появi вiльних робочих мiсць. Зокрема, це
може бути пов'язано з: необхiднiстю звiльнення, наприклад, виходу на пенсiю; - переходом в
iнший пiдроздiл; - змiни технологiчних та iнших виробничих процесiв.
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку прогнозiв покладається на члена правлiння за поданням
вiдповiдної iнформацiї керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
Види робiт з пiдготовки кадрiв.
Пiдготовка кадрiв здiйснюється за потреби за наступними категорiями:
- робочi; - правлiння; - адмiнiстративно-управлiнський персонал.
Для навчання робiтникiв проводяться наступнi види робiт:
- вступне навчання, iнструктаж новоприйнятих на роботу; - первиннi iнструктажi; -повторнi,

позаплановi та цiльовi iнструктажi; - професiйне навчання; - пiдвищення квалiфiкацiї.
Перемiщення кадрiв.
Перемiщення кадрiв в середенi пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до штатного розпису у
зв'язку з :
-створення нових i звiльнення iснуючих робочих мiсць; - необхiднiстю професiйного росту
кадрiв.
Перемiщення кадрiв може бути iнiцiйовано будь-якою стороною за погодженням з керiвниками
структурних пiдроздiлiв. Перемiщення оформлюється наказом по пiдприємству вiдповiдно до
вимог трудового законодавства України з обов'язковою вiдмiткою в Особистiй картцi
працiвника.
Вiдповiдальнiсть.
Вiдповiдальнiсть за координацiю робiт з формування, пiдготовки та перемiщенню кадрiв на
пiдприємствi несе член правлiння.
Протоколи якостi.
Списки персоналу пiдприємства iз заначенням їхз посад i квалiфiкацiї, штатний розпис,
структура пiдприємства, особистi картки є протоколами якостi.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" не
належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" не
проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду приватне
акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" не отримував.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На Товариствi дiє Наказ вiд 28.12.2018 року № 132 "Про облiкову полiтику". У вiдображенi
бухгалтерських операцiй i поданнi фiнансової звiтностi Товариство керується перш за все
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi. Для забезпечення та ведення бухгалтерського облiку в
Товариствi створено бухгалтерський вiддiл на чолi з Головним бухгалтером. Бухгалтерський
облiк ведеться з дотриманням основних принципiв: обачнiсть (застосувуються методи, якi
мають на метi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищення оцiнки активiв та
доходiв Товариства); вiдкритiсть (Товариство при поданнi та формуваннi фiнансової звiтностi
дотримується принципу висвiтлення всiєї iнформацiї про фактичнi та потенцiйнi наслiдки
господарських операцiй та подiй, що можуть вплинути на рiшення, що приймаються на її
основi); послiдовнiсть (постiйно застосовувати обрану облiкову полiтику).
Рiшення про змiну облiкової полiтики Товариством можливо лише при:
- змiнi статутних вимог;
- змiнi вимог органу, який затверджує МСФЗ.

Перегляд окремих положень облiковоi полiтики можливий також за наявностi впевненостi
Товариства в тому, що акi змiни забезпечать бiльш достовiрне вiдображення подiй або
господарських операцiй у фiнансовiй звiтностi..
Товариство здiйснює бухгалтерськiй облiк на пiдставi первинних документiв, в якi вiдображенi
факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи складаються пiд час здiйснення
господарських операцiй, а якщо це не можливо - безпосередньо пiсля їх закiнчення. Первиннi
документи пiдписуються уповноваженими особами Товариства. Всi документи зберiгаються
протягом строку, що встановлено дiючим законодавством України.
Бухгалтерський облiк Товариством ведеться в бухгалтерськiй програмi 1С: Пiдприємство (версiя
7).
Товариство складає рiчний фiнансовий звiт станом на 31 грудня.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Основнi фактори, що впливають на дiяльнiсть Товариства є загальноекономiчнi (рiзка змiна у
законодавствi у сферi оподаткування, iнфляцiя, змiна нормативiв, досить рiзке коливання цiн на

енергоносiї, паливо та запчастини). Товариством вживаються заходи щодо зменшення ризикiв та
здiйснює захист своєї дiяльностi. На сьогоднiшнiй день загрози банкрутства для Товариства не
їснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництва Товариства не має.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Обрана Товариством фiнансова полiтика базується на власних обiгових коштах. Фiнансування
дiяльностi Товариства здiйснювалося протягом звiтного року за рахунок надходжень вiд
реалiзацiї продукцiї. Товариство має достатньо ресурсiв, якi можна використати на погашення
зобов'язань, на розширення своєї дiяльностi. Грошових коштiв достатньо для погашення
короткострокової заборгованостi. Товариство забезпечене власними оборотними коштами. Для
фiнансування поточної дiяльностi використовується власний капiтал. Товариство
платоспроможне, незалежне вiд залучених коштiв, фiнансовий стан стiйкий. Обсяг робочого
капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Товариства.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Зобов'язання по договорам, укладеним у 2020 роцi виконуються. Простроченої заборгованостi
не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У наступному роцi Товариство планує здiйснити заходи щодо збереження вже оформлених
договiрних вiдносин з партнерами щодо реалiзацiї продукцiї Товариства. Планує пiдвищити
обсяги реалiзацiї продукцiї шляхом розширення ринку збуту по територiї України, а також i на
територiю iнших країн.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариством у звiтному роцi дослiдження та розробки не здiйснювалися.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
У звiтному роцi Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало; державних замовлень не мало;
не входить до будь-яких процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй чи iнших цiнних паперiв
не випускало; обмежень на майно немає. Товариство сплачує поточнi зобов'язання. Грошових
коштiв достатньо для погашення своєї короткостроковї заборгованостi. У звiтному роцi за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариство отримало чистий прибуток у
розмiрi 7658467,55 грн.. Товариство вважає, що надана iнформацiя є вичерпною.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори;
Наглядова рада;
Правлiння

Структура

Персональний склад

Загальнi збори Товариства;
Наглядова рада - складається з 2 (двох)
членiв: Голова Наглядової ради, член

Акцiонери Товариства: 63 акцiонера, з
яких 2 юридичнi особи: товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка

Товариства,
Ревiзор.

Наглядової ради;
Правлiння - складається з 5 (п'яти)
членiв: Голова правлiння, Заступник
голови правлiння, Члени правлiння.
Ревiзор.

Холдинг" (код ЄДРПОУ 35948310),
товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Євразiя Трейдiнг
ЛТД" (код ЄДРПОУ 22861270), 61
фiзична особа.
Наглядова рада: Голова Наглядової
ради - Ткач Iгор Васильович; член
Наглядової ради - Герасимчук Юлiя
Олегiвна.
Правлiння: Голова правлiння - Оседця
Микола Володимирович, Заступник
голови правлiння - Штреккер Руслан
Юрiйович, члена правлiння - Оклей
Вiктор Михайлович, член правлiння Чаюк Сергiй Олександрович, член
правлiння - Малов Вiктор
Олександрович.
Ревiзор - Дiброва Сергiй Валерiйович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

голова правлiння

Оседця Микола
Володимирович

1952

вища

51

1

2

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
Особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв посаду
голови правлiння емiтента приватного акцiонерного
товариства <Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний
комбiнат>.

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
23.12.2014, до
22.12.2023
року

Опис:
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки: керiвництво дiяльнiстю Правлiння; скликання
засiдань Правлiння та визначення їх порядку денного; розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння; забезпечення ведення протоколiв засiдань
Правлiння; розпорядження коштами й активами Товариства; видача та пiдписання довiреностей; прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв
Товариства; видачу письмових i усних наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; представництво Товариства
без довiреностi у вiдносинах з державними органами, юридичними i фiзичними особами, та iншими третiми особами; пiдписання договорiв
(контрактiв), рахункiв-фактур, заяв, офiцiйних листiв, декларацiй, звiтiв та iнших документiв, якi стосуються дiяльностi Товариства, видачу наказiв
та iнструкцiй, вчинення правочинiв, а також вчинення iнших дiй у межах щоденної комерцiйної дiяльностi Товариства; затвердження/пiдписання та
подання до вiдповiдних державних органiв фiнансових та iнших звiтiв, пiдготовлених уповноваженими органами/особами Товариства; вiдкриття i
закриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах, розпорядження рахунками в банках та iнших фiнансових установах; погодження та
пiдписання колективного договору вiд iменi Товариства. Загальний стаж роботи: 51 рiк. Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв посаду
голови правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>. Рiшенням наглядової ради
приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> (протокол № 3 вiд 17.12.2020 року) повноваження голови
правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> Оседцi Миколи Володимировича продовжено
на 3 роки до 22.12.2023 року включно.
Особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв такi
посади: директор з кадрiв та 23.12.2014, до
член правлiння
Оклей Вiктор Михайлович
1952
вища
50
охорони працi, а також член
22.12.2023
правлiння емiтента року
приватного акцiонерного
товариства <Новоселiвський

гiрничо-збагачувальний
комбiнат>.
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Опис:
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть
Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння
дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб, з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради;
приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення
працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну
iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення
повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї
затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури
(виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим
Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 50 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв такi посади: директор з кадрiв та охорони працi, а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний комбiнат>. Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний
комбiнат> (протокол № 3 вiд 17.12.2020 року) повноваження члена правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний комбiнат> Оклея Вiктора Михайловича продовжено на 3 роки до 22.12.2023 року включно.
Особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв такi
посади: директор з продажу,
а також член правлiння
23.12.2014, до
член правлiння
Чаюк Сергiй Олександрович
1961
вища
38
емiтента - приватного
22.12.2023
акцiонерного товариства
року
<Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний
комбiнат>.
Опис:
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть
Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння
дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб, з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради;
приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення
працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну
iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення
повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї
затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури
(виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим
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Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 38 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п'яти
рокiв такi посади: директор з продажу, а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний комбiнат>. Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний
комбiнат> № 3 вiд 17.12.2020 року повноваження члена правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний
комбiнат> Чаюка Сергiя Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2023 року включно.
Особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв такi
посади: директор фiнансовий,
а також член правлiння
емiтента - приватного
акцiонерного товариства
<Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний
23.12.2014, до
Малов Вiктор
комбiнат>.
член правлiння
1982
вища
16
22.12.2023
Олександрович
В 2015 роцi Малов Вiктор
року
Олександрович також
обiймав посаду фiнансового
контролера в ПрАТ <Глини
Донбасу> (код ЄДРПОУ
23354002), яке знаходиться в
с. Дорожнє, ст. Мерцалово,
Добропiльського р-ну
Донецької областi.
Опис:
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть
Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння
дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради;
приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення
працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну
iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення
повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. Загальний стаж роботи: 16 рокiв.
Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: директор фiнансовий, а також член правлiння емiтента - приватного акцiонерного
товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>. В 2015 роцi Малов Вiктор Олександрович також обiймав посаду фiнансового
контролера в ПрАТ <Глини Донбасу> (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропiльського р-ну Донецької
областi. Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> (протокол № 3 вiд
17.12.2020 року) повноваження члена правлiння приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат> Малова
Вiктора Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2023 року включно.

заступник голови
правлiння

5
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Штреккер Руслан Юрiйович

1969

вища

28

Особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв такi
посади: з 14.06.2010 року до
26.02.2014 року - член
правлiння приватного
акцiонерного товариства
<Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний
комбiнат>, з 26.02.2014 року заступник голови правлiння
приватного акцiонерного
товариства <Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний
комбiнат>.

26.02.2014, до
25.02.2023
року

Опис:
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть
Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння
дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб, з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради;
приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення
працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну
iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення
повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв. Загальний стаж роботи: 27 рокiв.
Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правлiння приватного акцiонерного
товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>, з 26.02.2014 року - заступник голови правлiння приватного акцiонерного
товариства <Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат>. Рiшенням наглядової ради приватного акцiонерного товариства <Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний комбiнат> (протокол № 2 вiд 25.02.2020 року) заступником голови правлiння переобрано Штреккера Руслана Юрiйовича
на строк з 25.02.2020 року до 25.02.2023 року.

ревiзор

Дiброва Сергiй Валерiйович

1980

вища

16

Особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв такi
посади: економiст з
бухгалтерського облiку та
аналiзу господарської
дiяльностi приватного
акцiонерного товариства
"ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке

25.04.2019, до
дня
проведення
чергових
рiчних
загальних
зборiв

знаходиться за адресою: ст.
Мерцалово, с. Дорожнє,
Добропiльський район
Донецька область, Україна,
85053; з сiчня 2012 року по
теперiшнiй час.
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Опис:
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: ревiзор перевiряє
достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного
облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових
операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та процедур, фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
спiввiдношення власних та запозичених коштiв. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2019 року Дiброву Сергiя Валерiйовича
обрано ревiзором товариства на строк з 26.04.2019 року i до дня (включно) проведення наступних рiчних загальних зборiв Товариства. Загальний
стаж роботи: 16 рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської
дiяльностi приватного акцiонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", з сiчня 2012 року по теперiшнiй час.
Особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв такi
посади: заступник головного
бухгалтера та головний
20.06.2011,
головний бухгалтер
Горулько Наталiя Степанiвна 1963
вища
40
бухгалтер в приватному
безстроково
акцiонерному товариствi
"Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний
комбiнат".
Опис:
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.Повноваження: 1. Здiйснювати контроль за роботою з ведення бухгалтерського
облiку зобов'язань i господарських операцiй (реалiзацiя продукцiї, розрахункiв з постачальниками i замовниками за наданi послуги, рух грошових
коштiв на рахунках в нацiональнiй та iноземних валютах). 2. Вести оперативний облiк надходжень i платежiв грошових коштiв, здiйснювати
обов'язковий продаж частини валютної виручки, розмiщувати вiльнi грошовi кошти на банкiвських депозитних вкладах, складати щомiсячнi
оперативнi данi про рух грошових коштiв за транзитним i поточними рахунками пiдприємства. 3. Брати участь у розробцi i здiйсненнi заходiв,
спрямованих на дотримання фiнансової дисциплiни та рацiональне використання ресурсiв. 4. За погодженням з головним бухгалтером i з дозволу
керiвника надавати кредиторам, iнвесторам, аудиторам та iншим користувачам бухгалтерської звiтностi зiставну i достовiрну бухгалтерську
iнформацiю про стан розрахункiв з дебiторами та кредиторами. 5. Здiйснювати переписку з партнерами, готувати необхiдну iнформацiю з питань,
що стосуються взаєморозрахункiв. 6. Брати участь у визначеннi змiсту основних прийомiв i методiв ведення облiку i технологiї обробки
бухгалтерської iнформацiї. 7. Готувати данi по вiдповiдних дiлянках бухгалтерського облiку для складання звiтностi. 8. Стежити за збереженням
бухгалтерських документiв, оформляти їх вiдповiдно до встановленого порядку для передачi в архiв. 9. Брати участь: - У проведеннi економiчного
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аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення
внутрiшньогосподарських резервiв, здiйснення режиму економiї i заходiв щодо вдосконалення документообiгу, - У розробцi та впровадженнi
прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки, - У проведеннi
iнвентаризацiй грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей. 10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберiгання бази даних
бухгалтерської iнформацiї, вносити змiни в довiдкову i нормативну iнформацiю, використовувану при обробцi даних. Загальний стаж роботи: 40
рокiв. Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв такi посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному
акцiонерному товариствi "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат".
з 24.11.2011р. по 31.03.2015р.
- директор з розвитку ПрАТ
<Глини Донбасу>, з
01.04.2015р. по цей час генеральний директор ПрАТ
<Глини Донбасу> (ст.
Мерцалово, с. Дорожнє,
Добропiльський р-н,
Донецька обл., Україна,
20.12.2018, до
голова наглядової ради
Ткач Iгор Васильович
1963
вища
36
85053), з 01.04.2015р. по цей
20.12.2021
час - довiрена особа
року
представництва <Сiбелко
Юкрейнiан Трейдiнг СА>
(вул. Iллiнська, 8, м. Київ,
Україна, 04070), з
01.05.2015р. по цей час директор ТОВ <Сiлiка
Холдинг> (вул. Стрiлецька
,4-6, м. Київ, Україна, 01135).
Опис:
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3)
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства; 4) прийняття рiшення про
продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття
рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна; 8) обрання та припинення
повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу,
встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв
iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
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строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 19) визначення
ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок
виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних
цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати
його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала
контрольний пакет акцiй. Загальний стаж роботи: 36 рокiв. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, та про посади,
якi обiймає на цей час: з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. - директор з розвитку ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - генеральний
директор ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - довiрена особа представництва <Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА>, з 01.05.2015р. по
цей час - директор ТОВ <Сiлiка Холдинг>. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 20.12.2018 року Ткача Iгора
Васильовича обрано Головою наглядової ради емiтента з 20.12 2018 року строком на 3 роки.
З 02.04.2012 по 31.12.2018 бухгалтер представництва
"Сiбелко Юкрейнiан
Трейдiнг СА", яке
знаходиться за адресою:
04070, м. Київ, вул. Iллiнська,
8
З 01.01.2012 по даний час аналiтик з iнвестицiй
приватного акцiонерного
товариства "ГЛИНИ
ДОНБАСУ", яке знаходиться
20.12.2018, до
за адресою: ст. Мерцалово, с.
член наглядової ради
Герасимчук Юлiя Олегiвна
1977
вища
21
20.12.2021
Дорожнє, Добропiльський
року
район Донецька область,
Україна, 85053;
З 02.03.2009 по даний час
-головний бухгалтер
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СIЛIКА
ХОЛДИНГ", яке знаходиться
за адресою: 01034, м. Київ,
ВУЛИЦЯ СТРIЛЕЦЬКА,
будинок 4-6;
З 25.07.2011 по даний час директор приватного

пiдприємства "ГЕРО", яке
знаходиться за адресою:
09107, Київська обл., мiсто
Бiла Церква, ВУЛИЦЯ
ПАВЛIЧЕНКО, будинок 40,
квартира 107
Опис:
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої посадовiй особi винагороди не вказана, оскiльки емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних
паперiв, та не здiйснював публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї
компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3)
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства; 4) прийняття рiшення про
продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття
рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна; 8) обрання та припинення
повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу,
встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв
iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових
групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 19) визначення
ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок
виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних
цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати
його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала
контрольний пакет акцiй. Загальний стаж роботи: 21 рiк. Iнформацiя про посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, та про посади,
якi обiймає на цей час: З 02.04.2012 по 31.12.2018 - бухгалтер представництва "Сiбелко Юкрейнiан Трейдiнг СА", яке знаходиться за адресою:
04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 20.12.2018 року Герасимчук Юлiю Олегiвну
обрано членом наглядової ради емiтента з 20.12.2018 року строком на 3 роки.
З 01.01.2012 по даний час - аналiтик з iнвестицiй приватного акцiонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке знаходиться за адресою: ст.
Мерцалово, с. Дорожнє, Добропiльський район Донецька область, Україна, 85053;
З 02.03.2009 по даний час -головний бухгалтер товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ", яке знаходиться за адресою:
01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ СТРIЛЕЦЬКА, будинок 4-6;
З 25.07.2011 по даний час - директор приватного пiдприємства "ГЕРО", яке знаходиться за адресою: 09107, Київська обл., мiсто Бiла Церква,
ВУЛИЦЯ ПАВЛIЧЕНКО, будинок 40, квартира 107

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
член правлiння
член правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Оклей Вiктор Михайлович
Чаюк Сергiй Олександрович

Кількість
акцій
(шт.)
3
5
424

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0,000011
0,000997

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
5
424

6
0
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Основнi завдання Правлiння Товариства - це покращення безпечних умов працi на пiдприємствi,
забезпечити дотримання та розробленя додаткових заходiв з охорони працi, енергозбереження,
збiльшення обсягiв видобутку корисних копалин, продовження налагодження контактiв з
потенцiйними партнерами не лише в Українi, але й на територiї iнших єпропейських країн. У
своїй дiяльностi Товариство керується такими принципами управлiння :
1. дотримання законодавства України та врахування досвiду свiтової практики в сферi
виробництва;
2. забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства;
3. забезпечення прозоростi та своєчасностi розкриття належної та достовiрної iнформацiї;
4. забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед клiєнтами.
2. Інформація про розвиток емітента
Основне питання, над яким постiйно працює правлiння - це охорона працi та забезпечення
безпечних методiв роботи пiдприємства.
У 2020 роцi на заходи з охорони працi було направлено 692,7 тис. грн., що порiвняно з 2019
роком бiльше на 13,5%. У розрахунку на одного спiвробiтника за 2020 рiк було витрачено 4265,5
грн. Були закупленi новi варiанти спецодягу, взуття, засоби iндивiдуального захисту, проведено
обслуговування засобiв первинного пожежогасiння, працiвники проходили навчання з питань
охорони працi в навчальних центрах.
Протягом 2020 року були видiленi кошти на виконання запобiжних протиепiдемiчних заходiв,
пов'язаних iз розповсядженням гострої респiраторної хвороби COVID-19, та вживалися iншi
заходи, пов'язанi з безпекою виробництва.
Так в 2020 роцi:
- була проведена певна робота щодо усунення недолiкiв та зауважень, якi було виявлено в ходi
планової перевiрки стану охорони працi комiсiєю Головного управлiння Держпрацi в
Харкiвськiй областi, а саме:
- замiна опор по магiстральному газопроводi;
- ремонт ГРП.
Окрiм цього:
- проведено капiтальний ремонт рампи для вантаження вагонiв;
- ремонт даху збагачувальної фабрики, даху БєлАЗовського гаражу;
- ремонт iз змiцнення та улаштування водозахисного (утеплювального) покриття довкiл
ремонтно-механiчної майстернi;
- проведено поточний ремонт дороги по територiї пiдприємства;
- проведено перiодичний щорiчний медичний огляд спiвробiтникiв пiдприємства;
- двiчi проводився комплексний огляд залiзничних переїздiв та усунення всiх виявлених
недолiкiв;
- органiзовано щозмiнний температурний скринiнг всiх спiвробiтникiв пiдприємства, а також
санiтарна обробка робочих мiсць та побутових примiщень;
- здiйснено закупiвлю iнвентаря для обновлення пожежних щитiв, а також перезарядку та
перевiрку вогнегасникiв;
- проводилося перiодичне обновлення медикаментiв.
Також проводилася робота з освiтлення робочих мiсць i шляхiв пересування працiвникiв,
встановлення дорожнiх знакiв та попереджувальних табличок, огородження обладнання i
територiї.
Проводилось навчання працiвникiв пiдприємства з цивiльного захисту iз залученням

спiвробiтникiв МНС. 18 працiвникiв пройшли навчання i перевiрку знань з питань охорони
працi, пожежної безпеки, цивiльного захисту в Схiдно-експертному технiчному центрi, в
навчально-курсових комбiнатах, а також безпосередньо на виробництвi пройшли перевiрку
знань 91 працiвник.
У 2020 роцi комбiнатом видобуто 275 560 тонн корисної копалини. Вироблено розкривних робiт
в обсязi 734 618 метрiв кубiчних. Пiдготовленi запаси на 01.01.2021 року становили 237 тис.
тонн.
Пiдготовлено 2,0 га гiрничотехнiчної рекультивацiї.
Фабрикою вироблено 146 636 тонн продукцiї.
Виробництво кварцу меленого пилоподiбного становило 17 165 тонн.
Основнi зусилля колективу пiдприємства в звiтному перiодi були спрямованi на безпеку i
ефективнiсть працi, енергозбереження, розширення ринку збуту як на територiї України та i поза
її межами.
Вся технiка та обладнання пiдприємства протягом року обслуговувалася належним чином.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство у своїй дiяльностi Кодексом корпоративного управлiння (далi - Кодекс) не
керується. Товариством Кодекс не розроблявся, на загальних зборах не затверджувався.
Вiдповiдно посилання на Кодекс, яким керується емiтент не надається.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
На загальних зборах, якi вiдбулися 25 квiтня 2019 року з усiх
питань порядку денного голосування здiйснювалось з
використанням бюлетенiв (не таємне голосування). У зв'язку iз
Інше (зазначити)
введенням обмежувальних протиепiдемiчних заходiв на територiї
України (розповсядження гострої респiратерної хвороби
COVID-19), загальнi збори Товариства у 2020 роцi не скликалися
та не проводилися.
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Ткач Iгор Васильович
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Герасимчук Юлiя Олегiвна
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради
X
X

Наглядовою радою було проведено 3 засiдання наглядової ради
АТ "Новоселiвський ГЗК", на яких розглянуто та затверджено
питання, пов'язанi з обранням аудитора Товариства; продовжено
повноваження Правлiння Товариства, а с аме у лютому 2020 року
- подовжено повноваження Заступника голови правлiння строком
на три роки, у груднi 2020 року - Голови правлiння та членiв
правлiння строком на три роки.

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

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
Членом наглядової ради може бути тiльки акцiонер Товариства;
член наглядової ради не може бути одночасно членом правлiння
X
та ревiзором Товариства; членом наглядової ради не може бути
особа, якiй згiдно iз чинним законодавством України заборонено
обiймати посади в органах управлiння господарських Товариств.
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

X
X

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

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Голова правлiння - Оседця
Микола Володмирович;
Заступник голови
правлiння - Штреккер
Руслан Юрiйович, члени
правлiння - Оклей Вiктор
Михайлович, Чаюк Сергiй
Олександрович, Малов
Вiктор Олександрович.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, Правлiнню
Товариства надаються наступнi повноваження i встановлюються
наступнi обов'язки:
виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть
Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiми
положеннями Товариства;
погоджувати умови колективного договору, визначати
умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати,
приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до
матерiальної вiдповiдальностi;
визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну
таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства;
затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати
знаки для товарiв i послуг Товариства;
обрання (в разi потреби) та припинення повноважень
голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до
проведення Загальних Зборiв;
в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i
внутрiшнi положення/правила Товариства;
прийняття рiшень стосовно розробки та змiни
органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв,
департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства;
вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз
законодавством, зi Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та
Наглядової ради Товариства.
З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, Голова
Правлiння має право здiйснювати i несе вiдповiдальнiсть за
наступне:
керiвництво дiяльнiстю Правлiння; скликання засiдань
Правлiння та визначення їх порядку денного; розподiл обов'язкiв

мiж членами Правлiння; забезпечення ведення протоколiв
засiдань Правлiння;
розпорядження коштами й активами Товариства;
видача та пiдписання довiреностей вiд iменi Товариства;
прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв
Товариства;
управлiння щоденною дiяльнiстю Товариства через
управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та
iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних
Зборiв, Наглядової ради i Правлiння; видання письмових i усних
наказiв та розпоряджень, в тому числi з питань трудових
вiдносин, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства;
представництво Товариства без довiреностi у вiдносинах з
державними органами, юридичними i фiзичними особами, та
iншими третiми особами;
визначення умов та пiдписання вiд iменi Товариства
договорiв (контрактiв), рахункiв-фактур, заяв, офiцiйних листiв,
декларацiй, звiтiв та iнших документiв, якi стосуються дiяльностi
Товариства, видачу наказiв та iнструкцiй, вчинення правочинiв, а
також вчинення iнших дiй у межах щоденної комерцiйної
дiяльностi Товариства;
затвердження/пiдписання та подання до вiдповiдних
державних органiв фiнансових та iнших звiтiв, пiдготовлених
уповноваженими органами/особами Товариства;
вiдкриття i закриття рахункiв у банках та iнших
фiнансових установах, розпорядження рахунками в банках та
iнших фiнансових установах;
пiдписання колективного договору вiд iменi Товариства.
За рiшенням Загальних Зборiв компетенцiя Правлiння
може бути в будь-який час змiнена.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

В перiод 2020 року проводилися засiдання Правлiння з питань,
що стосуються дiяльностi пiдприємства. А саме, вирiшувалося
питання про обрання аудитора (аудиторської фiрми) для
проведення обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi
Товариства. З метою оптимiзацiї роботи Товариства пiд час
встановленого карантину на територiї України, вносилися змiни
до штатного розпису Товариства в частинi графiку виходу на
роботу, пiдвищення оплати працi працiвникiв Товариства.
Перегляд деяких посадових окладiв працiвникiв Товариства, у
зв'язку iз збiльшенням встановленого розмiру мiнiмальної
заробiтної плати з вересня 2020 року та сiчня 2021 року.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Наглядовою радою Товариства порушень в дiяльностi правлiння
в 2020 роцi не встановлено. Правлiння в своїй дiяльностi
керувалося iнтересами Товариства i акцiонерiв, рiшення
приймалися в межах повноважень, наданих законодавством
України та Статутом Товариства.

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
так
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
так
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
так
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні

конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
так
так
так
так
відсотками
голосуючих акцій

Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1

товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг"

(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
35948310

94,820548

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
42 500 000

Кількість акцій
з обмеженнями
2 201 266

Підстава виникнення обмеження
Обмеження голосування акцiонерiв
на загальних зборах вiдповiдно до
Закону України "Про депозитарну
систему України"

Дата
виникнення
обмеження
12.10.2014

Опис
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Голова Правлiння, Заступник Голови Правлiння та iншi члени Правлiння обираються на
3-рiчний термiн Наглядовою радою. Повноваження членiв Правлiння дiйснi з моменту їх
обрання Наглядовою радою. У випадку, коли пiсля закiнчення строку повноважень новi члени
Правлiння не обранi, члени Правлiння можуть бути вiдкликанi або їх повноваження можуть
бути припиненi Наглядовою радою в будь-який час до закiнчення термiну, на який вони обранi.
Голова правлiння призначається та звiльняється з посади рiшенням Наглядової ради.
Головою правлiння АТ "Новоселiвський ГЗК" є Оседця Микола Володимирович.
Обрано 22.12.2014 року рiшенням наглядової ради (Протокол №8 вiд 22.12.2014 року)
Повноваження подовжено до 22.12.2023 року рiшенням наглядової ради (Протокол № 3 вiд
17.12.2020 р.)
Членами правлiння є:
Оклей Вiктор Михайлович,
Обрано 22.12.2014 року рiшенням наглядової ради (Протокол №9 вiд 22.12.2014 року)
Повноваження подовжено до 22.12.2023 року рiшенням наглядової ради (Протокол № 3 вiд
17.12.2020 р.)
Чаюк Сергiй Олександрович, повноваженя подовжено до 22.12.2020 року;
Обрано 22.12.2014 року рiшенням наглядової ради (Протокол №9 вiд 22.12.2014 року)
Повноваження подовжено до 22.12.2023 року рiшенням наглядової ради (Протокол № 3 вiд
17.12.2020 р.)

Малов Вiктор Олександрович, повноваження подовжено до 22.12.2020 року;
Обрано 22.12.2014 року рiшенням наглядової ради (Протокол №9 вiд 22.12.2014 року)
Повноваження подовжено до 22.12.2023 року рiшенням наглядової ради (Протокол № 3 вiд
17.12.2020 р.)
Штреккер Руслан Юрiйович,
Обрано 25.02.2014 року рiшенням наглядової ради (Протокол №2 вiд 25.02.2014 року)
Повноваження подовжено до 25.02.2023 року рiшенням наглядової ради (Протокол №2 вiд
25.02.2020 р.)
Ревiзором приватного акцiонерного товариства
"Новоселiвський гiрничо-збагачувальний
комбiнат" є Дiброва Сергiй Валерiйович
Обраний на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2019 року, починаючи з
26.04.2019 року до до дня наступних рiчних загальних зборiв.
.
Головний бухгалтер, Горулько Наталiя Степанiвна,
20.06.2011року безстроково (Наказ № 16-к вiд 20.06.2011року).

призначена

на

посаду

з

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює Голова правлiння. Головою правлiння
Товариства може бути будь - яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом
наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї (Ревiзором). Права та обов'язки Голови правлiння
Товариства визначаються чинним законодавством, положенням про виконавчий орган
Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Головою правлiння. Вiд iменi
Товариства трудовий договiр пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те
Загальними зборами Товариства.
Голова правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв, наглядової ради та iнших органiв Товариства. Порядок
прийняття рiшення Головою правлiння встановлюється
статутом та положенням про
виконавчий орган Товариства.
Голова правлiння пiдзвiтний Загальним зборам Товариства i наглядовiй радi та органiзовує
виконання їх рiшень. Пiдзвiтнiсть означає, що Голова правлiння на вимогу Загальних зборiв в
найкоротший термiн надає їм письмовi звiти про свою дiяльнiсть в цiлому або про окремi
прийнятi рiшення. Голова правлiння органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв, якщо цi
рiшення прийнятi в межах їх компетенцiї i з дотриманням вимог Статуту та чинного
законодавства.
Голова правлiння несе особисту вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами за ефективнiсть та
продуктивнiсть роботи Товариства.
Голова правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах встановлених цим статутом та чинним
законодавством. Голова правлiння Товариства вправi без довiреностi здiйснювати будь-якi дiї
вiд iменi Товариства (укладати угоди, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства, представляти iнтереси Товариства в державних
органах i органах мiсцевого самоврядування тощо). У разi неможливостi виконання Головою
правлiння своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою.
Всi iншi особи, вiд iменi Товариства дiють лише в межах довiреностi, яка скрiплюється пiдписом
Голови правлiння та печаткою Товариства.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальнi
збори обирають Ревiзора.
Ревiзор може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської

дiяльностi товариства або на визначений перiод.
Не можуть бути Ревiзором :
- член наглядової ради;
- член пралiння Товариства;
- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.
Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом
Товариства, актами законодавства, та положенням про Ревiзора, а також договором, що
укладається з Ревiзором.
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на Загальних
зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор має право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках,
передбачених Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями
товариства.
Посадовими особами органiв Товариства не можуть бути народнi депутати України, члени
Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади,
органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв
прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державнi службовцi, крiм випадкiв, коли
вони виконують функцiї з управлiння корпоративними правами держави та представляють
iнтереси держави або територiальної громади в наглядовiй радi або ревiзiйнiй комiсiї
товариства.
Особи, яким суд заборонив займатися певним видом дiяльностi, не можуть бути посадовими
особами органiв Товариства, що провадить цей вид дiяльностi. Особи, якi мають непогашену
судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не можуть бути
посадовими особами органiв Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, крiм випадкiв, передбачених законом.
Посадовi особи органiв Товариства на вимогу Ревiзора або аудитора зобов'язанi надати
документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
Посадовим особам органiв Товариства виплачується винагорода тiльки на умовах, якi
встановлюються цивiльно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.
Посадовi особи Товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися вимог
законодавства, положень Статуту та iнших документiв Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки,
завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних
методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї
оброблення облiкових даних.
Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку
оформлення та подання до облiку первинних документiв.
Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий

стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис
головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами,
затвердженими формами та iнструкцiями.
За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та
зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно
до договiрних зобов'язань.
Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням
матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв,
пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв
пiдприємства.
Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та
iнших вiдокремлених пiдроздiлах.
Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо:
- визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики,
вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї
оброблення облiкових даних;
- розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил
документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i
контролю господарських операцiй;
- визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв,
пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
- полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження
обробленої iнформацiї до виконавцiв;
- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;
- забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних,
трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення;
Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi
завдання та обов'язки.
Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними
матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.

9) повноваження посадових осіб емітента
Правлiнню Товариства, з урахуванням обмежень, надаються наступнi повноваження:
1. виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством
України та внутрiшнiми положеннями Товариства;
2. погоджувати умови колективного договору, визначати умови оплати працi та загальний
бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до
матерiальної вiдповiдальностi;
3. визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю
Товариства;
4. затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг
Товариства;
5. обрання (в разi потреби) та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї,
що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв;
6. в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила

Товариства;
7. прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих
пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства;
8. вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, зi Статутом, рiшеннями
загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Думка аудитора: Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненостi щодо iнформацiї Звiту
про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний комбiнат", що включає опис основних характеристик систем
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є
власниками зазначеного пакету акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та
голосування пкцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та
звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня
2020 року.
На соновi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б
змусило нас вважати, що при складанi звiту про корпоративне управлiнн, Замовник не
дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатку 38 до
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Сiлiка
Холдинг"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
35948310

Місцезнаходження
01034, Україна,
Київська обл.,
Шевченкiвський
район р-н, м. Київ,
вул. Стрiлецька,
буд.№4-6

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

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

40 298 733

94,820548

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

40 298 733

94,820548

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

40 298 733

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
40 298 733

0

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
28.07.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
90/20/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Харкiвське
UA4000126031 Акція проста Бездокумент
0,5
42 500 00
21 250 000
100
територiальне
бездокумента арні іменні
0
управлiння Державної
рна іменна
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового
ринку
На протязi звiтного перiоду емiтент не випускав власних акцiй. Торгiвля цiнними паперами емiтента на ринках на здiйснювалась. Лiстинг або
делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не здiйснювався. Додаткова емiсiя цiнних паперiв емiтента не здiйснювалась.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

У звітному періоді
за простими
акціями

за
привілейова
ними
акціями
0
0

0
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
0
0
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Виплата дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтномi роцi не
Опис
проводилися.

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

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
23 613
20 987
6 775
6 787
15 312
13 094
1 519
1 106
0
0
7
0

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

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
23 613
20 987
6 775
6 787
15 312
13 094
1 519
1 106
0
0
7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 613
20 987
0
0
23 613
20 987
У пiдприємства на кiнець звiтного перiоду вартiсть власних основних
засобiв зменшилась за рахунок нарахування амортизацiї на суму
3037 тис.грн., а збiльшення суми вартостi основних засобiв за
рахунок придбання на суму 411 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
71 287
63 629
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
21 250
21 250
Скоригований статутний капітал
21 250
21 250
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних
Опис
рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї
положень ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв Товариства
визначена шляхом вирахування iз суми активiв , прийнятих до розрахунку, суми його
зобов`язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31 грудня 2020 р. складає
71287 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 21250 тис.грн. Розрахункова вартiсть
чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст.155
Цивiльного кодексу України.

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

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

1 802

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X
22 837
X
X
X
24 639
X
X
Iншi зобовязання та забезпечення: резерв на вiдпустки -1073
тис.грн., резерв на премiювання - 1026 тис.грн., одержанi
аванси за продукцiю- 1295 тис.грн., поточна заборгованiсть за
товари. роботи. послуги - 6007 тис.грн. з оплати працi - 468
тис.грн., зi страхування - 68 тис.грн.,за розрахунками з
учасниками(дивiденди)-6
тис.грн,
резерв
на
рекультивацiю-6213 тис.грн, зобовязання по договору оренди
земельноi дiлянки - 6450 тис.грн., iншi поточнi зобовязання 131 тис.грн. У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної
та безнадiйної заборгованостi немає.

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

Основні
види
продукції
2
Пiсок
кварцовий
Пiсок
кварцовий
мелений

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
257 тис.т
17,2 тис.т

4
68178

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
78

19163

22

у грошовій формі
(тис.грн)

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
279,8 тис.т
74226,4
80
16,4 тис.т

18271,3

20

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Новоселiвський гiрничо-збагачувальний
комбiнат"
Харківська область, с.Новоселiвка

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30773938

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Добування піску, гравію, глин і каоліну
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 136
Адреса, телефон: 63209 село Новоселiвка, вулиця Пiщана, буд. № 2, 05740-43312
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

6324255101
230
08.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

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

7 385
7 944
( 559 )
234
23 613
48 701
( 25 088 )
0
0
(0)
0
0
(0)

7 160
7 944
( 784 )
234
20 987
49 112
( 28 125 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
707
0
0

0
0
889
0
0

1065

0

0

1090

0

0

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
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

31 939

29 270

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

51 917
2 561
43 565
5 787
4
0
0
0

60 578
2 753
54 326
3 495
4
0
0
0

1125

3 699

4 625

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

727
1 472
0
0
0
10
0
1 159
0
1 159
0
0

446
266
0
0
0
20
0
10
0
10
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
58
59 042

0
0
0
0
69
66 014

1200

642

642

1300

91 623

95 926

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

21 250
0
2 385
0
0
0
0
39 994
(0)
(0)
0

21 250
0
2 057
0
0
0
0
47 980
(0)
(0)
0

Код
рядка

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

1495

63 629

71 287

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
6 449
5 415
0
0
0
0

0
0
0
6 448
6 213
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
11 864

0
0
0
0
0
0
0
12 661

1600
1605

0
0

0
0

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

1
7 444
2 449
539
147
604
1 639
6
0
0
2 251
0
0
1 589
16 130

2
6 007
1 802
257
68
468
1 295
6
0
0
2 199
0
0
131
11 978

1700

0

0

1800
1900

0
91 623

0
95 926

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталiя Степанiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Новоселiвський гiрничо-збагачувальний
комбiнат"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30773938

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
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
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

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

2000

107 831

122 461

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 62 523 )
(0)

( 71 957 )
(0)

2090

45 308

50 504

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
5 917

0
0
0
10 493

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 6 302 )
( 26 611 )
( 7 763 )

( 6 081 )
( 34 652 )
( 12 066 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

10 549

8 198

2195
2200

(0)
0

(0)
0

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

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
86
0
( 1 029 )
(0)
( 234 )
0

0
0
0
( 1 030 )
(0)
( 405 )
0

2290

9 372

6 763

2295
2300

(0)
1 714

(0)
1 004

2305

0

0

2350

7 658

5 759

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
7 658

0
5 759

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
49 043
Витрати на оплату праці
2505
16 219
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 477
Амортизація
2515
3 262
Інші операційні витрати
2520
34 768
Разом
2550
106 769
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
55 496
16 768
3 548
3 276
40 852
119 940
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталiя Степанiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Новоселiвський гiрничо-збагачувальний
комбiнат"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30773938

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

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

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

71 247
3 850
3 850
0
0
51 160
61

106 078
4 248
4 248
0
0
48 394
75

3025

3

53

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
293

0
0
0
0
0
605

3100
3105
3110
3115
3116

( 57 979 )
( 13 361 )
( 3 519 )
( 15 101 )
( 2 178 )

( 75 666 )
( 13 434 )
( 3 433 )
( 14 710 )
( 1 051 )

3117

( 21 )

(0)

3118

( 12 902 )

( 13 659 )

3135
3140
3145

( 36 650 )
( 40 )
(0)

( 48 454 )
( 65 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 675 )
-711

(0)
( 759 )
2 932

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

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 494 )
(0)
(0)

(0)
( 2 442 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-494

(0)
-2 442

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

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

(0)
(0)
( 1 694 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-1 205
1 159
56
10

(0)
-1 694
-1 204
2 404
-41
1 159

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталiя Степанiвна

Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський
гiрничо-збагачувальний комбiнат"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

30773938

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
21 250
0

4
2 385
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
39 994
0

4010
4090
4095

0
0
21 250

0
0
2 385

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

-328

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
63 629
0

0
0
39 994

0
0
0

0
0
0

0
0
63 629

0

7 658

0

0

7 658

0

0

328

0

0

0

-328

0

0

328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
21 250

-328
2 057

0
0

0
0

7 986
47 980

0
0

0
0

7 658
71 287

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталiя Степанiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
II. Застосування МСФЗ
1. Концептуальною основою фiнансової звiтностi АТ "Новоселiвський ГЗК" за 2020рiк, є
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї, чиннiй на 01 сiчня 2020 року що
офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Пiдготовлена Товариством
фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з
врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовiрне подання
iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої
iнформацiї.
III. Формування облiкової полiтики за МСФЗ
1.На основi аналiзу облiкової полiтики АТ "Новоселiвський ГЗК" на предмет вiдповiдностi
МСФЗ та повноти розкриття, було зроблено вiдповiднi висновки та сформованi цi Примiтки, для
подання фiнансових звiтiв за МСФЗ.
Положення про облiкову полiтику АТ "Новоселiвський ГЗК" було затверджено наказом Голови
правлiння вiд 28 .12.2018 року № 132.
Виправлення помилок та змiн в облiковiй полiтицi протягом 2020 року не було.
2.Валюта подання фiнансової звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна
валюта України - гривня.
3.Усi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень.
IV. Форма та назви фiнансових звiтiв
Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України,
що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi. Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi
в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв
України. Змiст рядкiв конкретизовано у Примiтках. Рядки не мiстять посилань на вiдповiднi
Примiтки, тому що це не передбачено формами, але Примiтки структурованi для полегшення
користування. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за
первiсною вартiстю (з урахуванням вимог МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть товариства достовiрно представляє фiнансове положення, фiнансовi
результати та рух грошових коштiв пiдприємства, виходячи з правдивого вiдображення
наслiдкiв здiйснених операцiй, iнших подiй та умов у вiдповiдностi з критерiями визнання
активiв, зобов'язань та витрат.
Товариство складає свою фiнансову звiтнiсть на пiдставi принципу нарахування, за
виключенням Форми №3 "Звiт про рух грошових коштiв", що складається прямим методом, при
якому розкривається iнформацiя про основнi види грошових надходжень та виплат.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ Товариство надає у Примiтках до фiнансової звiтностi за 2020 рiк
додаткову iнформацiю, яка необхiдна користувачам фiнансової звiтностi для розумiння її
фiнансового положення та результатiв дiяльностi за звiтний перiод. Склад цiєї iнформацiї
визначається професiйним судженням керiвництва компанiї, яке несе вiдповiдальнiсть за
складання даної звiтностi. Цi вiдомостi є невiд'ємною частиною звiтностi i вiдповiдають
фiнансовому стану та дiяльностi компанiї.
АТ "Новоселiвський ГЗК" складає повний комплект своєї фiнансової звiтностi за 2020 рiк у
складi:
Форма №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
Форма №2 Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд)
Форма №3 Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом)

Форма №4 Звiт про власний капiтал
Примiтки до фiнансової звiтностi, вiдповiдно до вимог МСФЗ.
V. ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Баланс (Звiт про фiнансовий стан).
Стаття Код рядка
На 31.12.2019 року На 01.01.2020 року На 31.12.2020 року
1
2
5
4
5
АКТИВ
1. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
1000 7385 7385 7160
- первiсна вартiсть 1001 7944 7944 7944
- накопичена амортизацiя 1002 559
559
784
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 234
234
234
Основнi засоби:
1010 23613 23613 20987
- первiсна вартiсть 1011 48701 48701 49112
- знос 1012 25088 25088 28125
Вiдстроченi податковi активи
1045 707
707
889
Усього за роздiлом I 1095 31939 31939 29270
2. Оборотнi активи
Запаси:
1100 51917 51917 60578
Виробничi запаси 1101 2561 2561 2753
Незавершене виробництво 1102 43565 43565 54326
Готова продукцiя
1103 5787 5787 3495
Товари
1104 4
4
4
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,товари, роботи, послуги:
1125 3699 3699
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
- за виданими авансами
1130 727
727
446
- з бюджетом 1135 1472 1472 266
у тому числi з податку на прибуток
1136 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 10
10
20
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
1160 Грошовi кошти та їх еквiваленти: 1165 1159 1159 10
Готiвка
1166 Рахунки в банках
1167 1159 1159 10
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 Iншi оборотнi активи
1190 58
58
69
Усього за роздiлом П
1195 59042 59042 66014
III. Необоротнi активи утримуванi для продажу, та групи вибуття
1200 642
642
БАЛАНС
1300 91623 91623 95926
ПАСИВ
1. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал
1400 21250 21250 21250
Капiтал в дооцiнках 1405 2385 2385 2057
Додатковий капiтал 1410 Резервний капiтал 1415 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 39994 39994 47980
Усього за роздiлом I 1495 63629 63629 71287
2.Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 6449 6449 6448
Довгостроковi забезпечення
1520 5415 5415 6213

4625

642

Усього за роздiлом II
1595 11864 11864 12661
3. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610 1
1
2
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1615 7444
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом 1620 2449 2449 1802
у тому числi з податку на прибуток
1621 539
539
257
- зi страхування
1625 147
147
68
- з оплати працi
1630 604
604
468
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
1635
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640
Поточнi забезпечення
1660 2251 2251 2199
Iншi поточнi зобов'язання 1690 1589 1589 131
Усього за роздiлом III
1695 16130 16130 11978
БАЛАНС
1900 91623 91623 95926

7444

6007

1639
6

1639
6

1295
6

Основнi засоби
Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Облiковою
полiтикою встановлено, що для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за
такими групами:
"
будинки та споруди (зокрема, кар'єри);
"
машини та обладнання;
"
транспортнi засоби;
"
iнструменти, прилади та iнвентар;
"
iншi основнi засоби.
Об'єкти основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за
первiсною вартiстю. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Згiдно облiкової
полiтики Товариства термiн корисного використання встановлюється при введеннi в
експлуатацiю основних засобiв.
Вартiсть визнання вiднесення до основних засобiв перевищує грошовий еквiвалент 6000
гривень, а очiкуваний час використання вiдповiдного об'єкту є бiльшим за 1 рiк. .
Тис.грн.
Групи основних засобiв
Вартiсть основних
засобiв на 01.01.19р Надiйшло
Вибуло
засобiв на 31.12.19р Надiйшло
Вибуло
засобiв на 31.12.20р
Первiсна
Залишкова
первiсна
залишкова
Будинки та споруди 12277 7103 54
Машини та обладнання
27794 12275 5173
Транспортнi засоби 3783 1995
13
Iнструмент та iнвентар
28
15
Всього 43882 21388 5227 408
48701 23613

Вартiсть основних
Вартiсть основних
первiсна

залишкова

12331 6775
395
32572
3770 1519
28
411
-

387
15312
24
7
49112

20987

12718
3794
-

6787
32572 13094
1106
28

Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до МСБО 8 "Нематерiальнi активи" Компанiя вважає нематерiальним активом
немонетарний актив, який вiдповiдає всiм перелiченим критерiям:

"
не має матерiальної форми;
"
може бути iдентифiкований;
"
iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з використанням
нематерiального активу.
Придбанi та створенi нематерiальнi активи зараховуються на баланс Компанiї за первiсною
вартiстю.
Тис.грн.
Нематерiальнi активи
Вартiсть нематерiальних активiв на 01.01.19р
Надiйшло
Вибуло
Вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.19р
Надiйшло
Вибуло
Вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.20р
Первiсна
Залишкова
первiсна
залишкова
первiсна
залишкова
Лiцензiя на 20 рокiв для видобування пiскiв Новосел. 134
72
134
65
134
58
Спецiальний дозвiл на користування надрами Берестовеньки 1358 1086 1358
1018 1358 950
Право користування земельною дiлянкою
6452
6452 6302 6452 6152
Право користування майном
161
161
Всього 1492 1158 6613 161
7944 7385 7944 7160
Згiдно Наказу про облiкову полiтику Товариство використовує наступнi методи
амортизацiї:
виробничий метод - для нарахування амортизацiї кар'єрiв;
прямолiнiйний метод - для нарахування амортизацiї всiх iнших основних засобiв.
Нарахування амортизацiї проводиться Товариством щомiсячно.
Тис.грн.
Групи основних засобiв та нематерiальних активiв
Амортизацiя
на
01.01.19р
Списана
Нарахована Амортизацiя
на 31.12.19р Списана
Нарахована Амортизацiя
на 31.12.20р
Будинки та споруди 5174 382
5556 375
5931 375
Машини та обладнання
15519 286
2026 17260 2219 19478 2219
Транспортнi засоби 1788 9
473
2252 436
2688 436
Iнструмент та iнвентар
13
8
21
7
28
7
Всього по основним засобам
22494 295
2889 25088 3037 28125 3037
Лiцензiя на 20 рокiв для видобування пiскiв Новосел. 62
7
69
7
76
7
Спецiальний дозвiл на користування надрами Берестовеньки 272
68
340
68
408
68
Право користування земельною дiлянкою
150
150
150
300
150
Право користування майном
161
161
Всього по нематерiальним активам
334
161
386
559
225
784
225
На балансi Товариства облiковуються необоротнi активи, утримуванi для продажу, якi
вiдображенi в звiтностi за балансовою вартiстю в сумi 642 тис.грн. До таких активiв були
вiднесенi житловi будинки, якi не використовуються у господарський дiяльностi Товариства.
Амортизацiя у звiтному перiодi на цi активи не нараховувалася. Дооцiнок (уцiнок) основних
засобiв протягом звiтного року не було.

Оренда
Товариство у застосовує МСФЗ 16 "Оренда", метою якого є - повiдомити iнформацiю, яка:
а) достовiрно представляє оренднi операцiї та
б) забезпечує основу для користувачiв фiнансової звiтностi для оцiнки суми, термiнiв та
невизначеностi грошових потокiв, що виникають внаслiдок оренди.
Для досягнення цiєї мети лiзiнгоодержувач повинен визнати активи та зобов'язання, що
виникають в наслiдок оренди. МСФЗ 16 запроваджує єдину модель облiку лiзингоодержувача та
вимагає вiд лiзингоодержувача визнавати активи та зобов'язання за всiма орендами термiном
понад 12 мiсяцiв, якщо базовий актив не має низької вартостi. Лiзингоодержувач зобов'язаний
визнати об'єкт права користування, який представляє його право користування базовим
лiзинговим активом, та зобов'язання з оренди, що представляють його зобов'язання здiйснювати
лiзинговi платежi.
Товариством у 2012 роцi було укладено довгостроковий договiр оренди земельної дiлянки для
обслуговування адмiнiстративно-господарських будiвель промислової бази. Даний договiр
вiдповiдає критерiям, визначеним МСФЗ 16 "Оренда". Вiдповiдно до зазначеного стандарту
Товариством було визнано активом право користування земельною дiлянкою, одночасно з
визнанням орендних зобов'язань. Зобов'язання за договором оренди визначено як поточну
продисконтовану вартiсть майбутнiх орендних платежiв. Для цього використовувалась функцiя
ПС у програмi MS ExceL: ПС (ставка; кпер; плт; [бс]; [тип]),
де ПС - приведена вартiсть,
ставка - ставка дисконтування за перiод, %,
кпер -кiлькiсть перiодiв,
бс - майбутня вартiсть (якщо немає - 0),
тип - авансовий платiж (1) або по закiнченню (0).
Розраховану суму приведених орендних зобов'язань у звiтi про фiнансовий стан вiдображено за
двома статтями: довгострокова частина орендних зобов'язань в сумi 6448 тис.грн та вiдповiдно
їхня поточна частина, яку буде погашено упродовж 12 мiсяцiв вiд поточної дати в сумi 2 тис.грн.
Не визнаються активами операцiї, коли:
а) оренда є короткостроковою (тривалiсть договору оренди є меншим за 12 мiсяцiв),
б) теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв за договором оренди є меншою за еквiвалент
2500 євро на дату укладання договору оренди .
Запаси
Вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси" та облiкової полiтики Товариства для цiлей облiку
використовує таку класифiкацiю запасiв:
а) сировина i матерiали,
б) виробничi запаси, в т.ч.:
паливо,
тара i тарнi матерiали,
будiвельнi матерiали,
запаснi частини,
iншi матерiали,
малоцiннi та швидкозношуванi предмети,
в) незавершене виробництво/напiвфабрикати, розкривнi роботи
г) готова продукцiя,
д) товари.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є кожне найменування або однорiдна група (вид).
Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.
Первiсною вартiстю iнших запасiв вважається собiвартiсть запасiв, яка складається з
таких фактичних витрат:
"
суми, що сплачуються згiдно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням

непрямих податкiв;
"
суми ввiзного мита;
"
суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються ;
"
витрат на транспортування, навантаження й розвантаження та iнших витрат,
безпосередньо пов'язаних з придбанням продукцiї, матерiалiв та послуг.
Витрати, якi пов'язанi з розкривними роботами облiковуються на бухгалтерському
рахунку "Розкривнi роботи" за статтею балансу "Незавершене виробництво".
До даних витрат вiдносяться витрати, пов'язанi з розкривними роботами, зняттям ?рунту,
транспортуванням його на вiдвал, формування вiдвалiв, а також iншi послуги, якi надають
пiдрядники у зв'язку з проведенням розкривних робiт для отримання доступу до пiску.
Щомiсячно на собiвартiсть виробленої продукцiї списуються витрати на розкривнi роботи
вiдповiдно до коефiцiєнту розкриву, розрахованого вiдповiдно до фактично виконаних обсягiв
видобутку у межах кожного родовища Товариства.
Станом на 31.12.2020 року залишок розкривних робiт складає 54326тис.грн.
При вибуттi запасiв використовуються такi методи оцiнки:
а) середньозваженої собiвартостi - для облiку незавершеного виробництва, списання розкривних
робiт та при реалiзацiї готової продукцiї;
б) собiвартостi перших за часом надходження запасiв (FIFO) - при вiдпуску сировини,
матерiалiв та iнших виробничих запасiв у виробництво.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю,
виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного
кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом
строку їх фактичного використання.
Найменування запасiв
Балансова вартiсть
на 31.12.20 року
(тис.грн.)
Балансова вартiсть
на 31.12.2019 року
(тис.грн.)
Сировина i матерiали
Паливо
58
56
Тара i тарнi матерiали
Запаснi частини
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 78
142
Незавершене виробництво (Розкривнi роботи) 54326 43565
Готова продукцiя
3495 5869
Товари
4
4
Разом 60578 51999

1650

735

455
512

647
981

Запаси вiдображенi у фiнансовiй звiтностi по нижчiй з оцiнок - по собiвартостi (по
закупiвельнiй вартостi на дату оприбуткування). Значну частину запасiв складають сировина i
матерiали, що є динамiчними, швидко обертаються, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає
реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її
необхiдностi.
Дебiторська заборгованiсть.
Облiковою полiтикою Товариства передбачено, що дебiторська заборгованiсть визнається
активом, якщо iснує iмовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод та може бути
достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом
одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї або в момент здiйснення попередньої оплати

продукцiї, товарiв, робiт, послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю.
Датою виникнення дебiторської заборгованостi перед покупцями стосовно товарiв є дата
переходу права власностi, стосовно наданих послуг - дата пiдписання акта приймання-передачi
виконаних робiт.
Найменування показника Станом на 31грудня 2020
(тис.грн.)
Станом на 31грудня 2019
(тис.грн.)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,товари, роботи, послуги
4921 3947
Резерв сумнiвних боргiв стосовно дебiторської заборгованостi за продукцiю -296 -248
Передплати за товари та послуги 446
727
Розрахунки з бюджетом (Податок на додану вартiсть) 266
1472
Iнша дебiторська заборгованiсть (у тому числi заборгованiсть Фондiв соцiального страхування з
розрахунками по листам тимчасової непрацездатностi -20 тис.грн.) 44
33
Резерв сумнiвних боргiв стосовно iншої дебiторської заборгованостi -24
-23
Вся сума дебiторської заборгованостi за продукцiю,товари, роботи, послуги по строках
непогашення складає до 30 днiв.
Поточна дебiторська заборгованiсть включена Товариством до пiдсумку балансу за
чистою реалiзацiйною вартiстю.
Чиста реалiзацiйна вартiсть розрахована шляхом вирахування iз загальної суми заборгованостi
резерву сумнiвних боргiв.
Довгострокових договорiв, крiм договору оренди земельної дiлянки для обслуговування
адмiнiстративно-господарських будiвель промислової бази, протягом 2020 року не укладалося.
Станом на 31 грудня 2020 року облiковується резерв сумнiвних боргiв, створений у 2019 роцi по
заборгованостi за продукцiю, яка була реалiзовано ВАТ "Брестський електроламповий завод" в
сумi 296тис.грн. Рiшенням Економiчного суду Брестської областi 06 червня 2019 року по
справi № 50-4/2019 на користь АТ "Новоселiвський ГЗК" було стягнуто з ВАТ "Брестський
електроламповий завод" 10471,00 долл. США заборгованостi, 523,55 долл. США штрафу, а
також 575,91 долл. США витрат по сплатi державного мита, в сього - 11570,46 долл. США.
28 червня 2019 року на пiдставi зазначеного рiшення було видано Судовий наказ про стягнення
зазначеної суми заборгованостi на користь АТ "Новоселiвський ГЗК".
На пiдставi заяви АТ "Новоселiвський ГЗК" та вказаного вище судового наказу, було вiдкрито
виконавче провадження про стягнення заборгованостi.
Станом на 2020 рiк вiдносно ВАТ "Брестський електроламповий завод" було порушено 129
виконавчих проваджень про стягнення в примусовому порядку близько 20 млн. бiлоруських
рублiв.
Згiдно законодавства Республiки Бiлорусь, стягнення за виконавчими документам в першу чергу
проводиться щодо заборгованостi вiдносно державного бюджету. У зв'язку з цим,
заборгованiсть за виконавчим листом виданого на користь АТ "Новоселiвський ГЗК"
знаходиться не в першочерговому порядку. Пiсля стягнення з боржника ВАТ "Брестський
електроламповий завод" першочергових боргiв, будуть проводитися стягнення по iншим
виконавчим документам, згiдно черги.
Склад грошових коштiв
Грошовi кошти пiдприємства складаються з грошових коштiв у касi пiдприємства та грошових
коштiв на поточних рахунках у банках України та станом на 31.12.2019 р. складали:
на поточних рахунках в установах банкiв - 1159 тис. грн..;
у касi пiдприємства - 0тис.грн.
Станом на 31.12.2020 р. складає:
на поточних рахунках в установах банкiв - 10 тис. грн..;

у касi пiдприємства - 0тис.грн.
Зобов'язання, резерви та забезпечення
Облiковою полiтикою Товариства передбачено, що кредиторська заборгованiсть
визнається, якщо її оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення
економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок її погашення.
З метою бухгалтерського облiку кредиторська заборгованiсть подiляється на:
"
довгострокову - строком бiльше 1 року;
"
поточну - строком менше 1 року.
"
забезпечення;
"
непередбаченi зобов'язання.
До довгострокових зобов'язань вiдноситься зобов'язання з довгостроковим договором
оренди земельної дiлянки, якi станом на 31.12.2020р. складають 6448тис.грн.
До поточної кредиторської заборгованостi вiдносяться розрахунки з постачальниками
товарiв, робiт, послуг, розрахунки з бюджетом та по оплатi працi. У балансi
вона
вiдображається за сумою погашення.
Станом на 31.12.2020р. простроченої кредиторської заборгованостi не має.
Облiковою полiтикою Товариства передбачено, що резерви, це частина власного капiталу
пiдприємства, тобто кошти iз власним джерелом походження, якi призначаються для погашення
окремих (цiльових) витрат або здiйснення розрахункiв.
Товариство створює резерви для вiдшкодування наступних майбутнiх витрат на:
"
погашення сумнiвних боргiв;
"
виплату вiдпусток працiвникам;
"
виплату рiчних премiй працiвникам;
"
резерв витрат, пов'язаних iз вiдновленням природного середовища (зокрема, з
вiдновлення земельних дiлянок, рекультивацiї земель).
Створення резерву витрат, пов'язаних iз вiдновленням природного середовища (зокрема, з
вiдновлення земельних дiлянок, рекультивацiї земель) вiдбувається на пiдставi достовiрно
вiдображеної iнформацiї у проектнiй документацiї, вiдповiдно до, та у межах кожного родовища
Товариства, на початку видобувних робiт у межах кожного родовища, у рамках виробничої
потужностi вiдповiдного родовища, що вiдповiдає 1 (першому) року експлуатацiї такого
родовища.
До складу розрахунку резерву витрат, пов'язаних iз вiдновленням природного середовища
(зокрема, з вiдновлення земельних дiлянок, рекультивацiї земель) вiдносяться витрати пов'язанi
з:
Гiрничо - технiчною рекультивацiєю - кiнцеве засипання останнього вiдвалу вскришних
порiд, в останнiх перiодах рекультивацiйних робiт, згiдно з календарним плануванням, у межах
кожного родовища.
Бiологiчна рекультивацiя - вiдновлення порушеного родючого покриву земельних
дiлянок на площi всього родовища.
Для оцiнки витрат для формування резерву на вiдновленням природного середовища (зокрема, з
вiдновлення земельних дiлянок, рекультивацiї земель), Товариство використовує Кошторисну
вартiсть витрат з урахуванням iндексiв iнфляцiї у межах кожного родовища.
Один раз рiк, Товариство виконує переоцiнку сформованого резерву витрат на вiдновленням
природного середовища (зокрема, з вiдновлення земельних дiлянок, рекультивацiї земель)
вiдповiдно до коефiцiєнтiв iнфляцiї .Використання резерву витрат, пов'язаних iз вiдновленням
природного середовища (зокрема, з вiдновлення земельних дiлянок, рекультивацiї земель),
вiдбувається вiдповiдно до фактично виконаних обсягiв робiт у вiдповiдностi до яких був
сформований резерв у межах кожного родовища Товариства.

Витрати на вiдновленням природного середовища (зокрема, з вiдновлення земельних дiлянок,
рекультивацiї земель), що до яких не був сформований резерв, вiдносяться до складу iнших
поточних операцiйних витрат.
Тис.грн
Найменування
Станом на 01.01.
2019р Нараховано (створено) у 2019р. Використано
у 2019р
Залишок
на 31.12.
2019 Нараховано (створено) у 2020р. Використано
у 2020р.
Залишок на 31.12.
2020
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 855
1604 1389 1070 1493 1390 1173
Резерв на рекультивацiю 4713 722
20
5415 798
6213
Резерв на премiювання
1047 1181 1047 1181 965
1120 1026
Резерв сумнiвних боргiв
408
(42) 95
271
49
320
Разом 7023 3465 2551 7937 3305 2510 8732
Резерв використовується Товариством для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких
вiн був створений.
Залишок резерву переглядається на дату балансу та, у разi потреби, коригується (збiльшується
або зменшується). У разi вiдсутностi ймовiрностi вибуття активiв для погашення майбутнiх
зобов'язань сума такого резерву пiдлягає сторнуванню.
Доходи та витрати (склад)
Облiковою полiтикою Товариства визначено, що дохiд визнається пiд час збiльшення
активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком
зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу
може бути достовiрно визначена.
Доходи визначаються на пiдставi первинних документiв, що пiдтверджують отримання
Товариством доходiв, обов'язковiсть ведення i зберiгання яких передбачено правилами ведення
бухгалтерського облiку.
У бухгалтерському облiку доходи та витрати, що включаються до звiту про сукупнi прибутки та
збитки, класифiкуються по групах, склад їх вiдповiдає складу доходiв та витрат за
нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, що не суперечить МСФЗ.
Склад iнших сукупних доходiв вiдповiдає вимогам МСФЗ. Доходи вiдображаються за методом
нарахування.
Товариство класифiкує визнанi доходи за такими групами:
а) дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), зокрема, доходи вiд реалiзацiї
готової продукцiї, товарiв та надання послуг,
б) iншi операцiйнi доходи, в т.ч:
"
дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв,
"
дохiд вiд операцiйної оренди активiв,
"
дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти,
"
дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi,
"
iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi
в) фiнансовi доходи;
г) iншi доходи.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), у т.ч.
Тис.грн
За 2020 рiк За 2019 рiк
1
Виручка вiд реалiзацiї пiску кварцового
107 757
122 347

2

Виручка вiд реалiзацiї товарiв (їдальня)
74
114
РАЗОМ
107 831
122 461
Iншi операцiйнi доходи
Тис.грн.
За 2020 рiк За 2019 рiк
1
Реалiзацiя iноземної валюти
77
83
2
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi
754
703
3
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
1
16
4
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
14
4
5
Отриманi штрафи, пенi
0
0
6
Дохiд вiд реалiзацiї виробничих запасiв
4
1
7
Дохiд вiд послуг(спiльне використ. електромереж)
238
331
8
Послуги вантажного транспорту (ж.д. тариф)
4 812 9 233
9
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi
17
122
РАЗОМ
5 917 10 493
Витрати вiдображаються Товариством одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням
зобов'язань.
Собiвартiсть визнається витратами того перiоду, в якому визнається дохiд, для отримання якого
вони здiйсненi. Витрати визнаються за методом нарахування.
За статтями витрати подiляються:
- Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв , робiт, послуг):
За 2020 рiк За 2019 рiк
1
Витрати на оплату працi
12921 13 016
2
Нарахування на заробiтну плату 2568 2 746
3
Електроенергiя
6421 7 989
4
Газ
7996 13 049
5
Амортизацiя виробничих ОЗ
3301 3 53
6
Оренда
480
33
7
ПММ 1435 1 988
8
Сировина й матерiали
3158 4 241
9
Податки
8165 8 863
10
Витрати на утримання та ремонт ОЗ
3486 4 040
11
Послуги пiдрядникiв 9811 10 189
12
Витрати на вiдрядження
5
4
13
Витрати на зв'язок 149
95
14
Охорона працi
420
412
15
Поштовi витрати, пiдписка 27
37
16
Страхування 5
3
17
Охорона об`єктiв
1468 1 258
18
Професiйнi послуги 633
527

20

Собiвартiсть реалiзованих товарiв (їдальня)
РАЗОМ
62523 71 957

74

114

- Адмiнiстративнi витрати
Тис.грн.
За 2020 рiк За 2019 рiк
1
Заробiтна плата адмiн.управл. персоналу
3197 3182
2
Нарахування на заробiтну плату 600
670
3
Витрати на вiдрядження
11
50
4
Витрати на зв'язок 127
110
5
Пошта, пiдписка
62
33
6
Витрати на канцтовари
15
7
Амортизацiя ОЗ адмiн.призначення
53
57
8
Утримання та ремонт ОЗ 274
236
9
Плата за розрахунково-касове обсл.банка 66
98
10
Податки
690
690
11
ПММ для легкового транспорту 184
220
12
Техн. обслуговування легкового транспорту
36
53
13
Страхування 2
1
14
Юридичнi, аудиторськi, iнформацiйно-консультативнi та iншi послуги
15
Охорона працi
13
6
РАЗОМ
6302 6081

987

660

- Витрати на збут
Тис.грн.
За 2020 рiк За 2019 рiк
1
Пакувальнi матерiали для затарювання готової продукцiї
7744 8848
2
Роботи по маневруванню вагонiв 2585 2838
3
Витрати на транспортування,(транспортно-експедицiйнi та iншi послуги) готової
продукцiї покупцям 14889 21421
4
Послуги ТПП, митницi , експертиза продукцiї 359
341
5
Витрати на утримання ОЗ, пов'язаних зi збутом продукцiї
66
67
6
Витрати на рекламу 0
1
7
Витрати на канцтовари
1
13
8
Пошта, пiдписка
12
17
9
Витрати на зв'язок 31
23
10
Страхування 1
1
11
Амортизацiя 30
32
12
ПММ 96
151
13
Оплата працi працiвникiв вiддiлу збуту 655
713
14
Охорона працi
1
3
15
Професiйнi послуги (обсл програмн. прод)
5
5
16
Нарахування на заробiтну плату 134
149
17
Витрати на вiдрядження
2
29
РАЗОМ
26611 34652
- Iншi операцiйнi витрати
Тис.грн.
За 2020 рiк За 2019 рiк
1
Охорона працi
2
3
2
ПДВ, не включений до податкового кредиту

127

91

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20

Представницькi витрати
107
135
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 609
671
Нестачi i втрати вiд псування цiнностей 15
15
Пiльговi пенсiї
363
358
Витрати на утримання невиробничих ОЗ 111
120
Штрафи, пенi, сплаченi
147
91
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 4
1
Техобслуговування 7
5
Юридичнi , консультацiйнi та iншi послуги
0
0
Послуги вантажного транспорту (ж.д. тариф, авто перевозки) 4821
Амортизацiя невиробничих ОЗ
3
5
Привiтання й подарунки 44
29
Операцiйна оренда активiв 13
15
Заробiтна плата
156
143
Нарахування на заробiтну плату 29
30
Податки
1
1
Списання дебiторської заборгованостi
66
20
Нарахування резерву на рекультивацiю 799
724
Втрати вiд реалiзацiї iноземної валюти 339
376
РАЗОМ
7763 12 066

9 233

- Фiнансовi витрати
Тис.грн.
За 2020 рiк За 2019 рiк
1
Вiдсотки, якi нараховано за довгостроковим договором оренди земельної дiлянки
1030
- Iншi витрати
Тис.грн.
За 2020 рiк За 2019 рiк
1
Благодiйнi витрати 234
290
2
Списання необоротних активiв
РАЗОМ
234
405

-

1029

115

Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi АТ
"Новоселiвський ГЗК" вiдповiдно до МСБО 12 "Податок на прибуток". Товариство у визначеннi
суми вiдстроченого податку дотримується балансового методу, та iдентифiкує суми
вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань на пiдставi складеного
додатку РI до податкової декларацiї з податку на прибуток, як результат:
"
вiдмiнностей в методологiї визначення складу основних засобiв та строкiв їх амортизацiї,
"
визнання витрат на створення резервiв та забезпечень.
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку та суму вiдкладеного податку.
Тис.грн
Найменування показника За 2020 рiк За 2019 рiк
Поточний податок на прибуток
1896 1387
Вiдстроченi податковi активи :
на початок звiтного перiоду
707
324

на кiнець звiтного перiоду
889
707
Включено до Звiту про фiнансовi результати.
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Власний капiтал
Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований статутний капiтал становить 21250тис. грн.,
сплачений повнiстю.
Капiтал у дооцiнках - 2385 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2019 р. складає 39994 тис.грн.
Власний капiтал станом на 31 грудня 2019 року складає 63629 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований статутний капiтал становить 21250тис. грн.,
сплачений повнiстю.
Капiтал у дооцiнках - 2057 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2020 р. складає 47980 тис.грн.
Власний капiтал станом на 31 грудня 2020 року складає 71287 тис. грн.
Змiни капiталу у дооцiнках у 2020 роцi вiдбулися за рахунок включення до складу
нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням капiталу у дооцiнках суми 328тис.грн., яка
пропорцiйна нарахованiй амортизацiї переоцiнених об'єктiв основних засобiв.
Пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
асоцiйованi компанiї;
члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
близькi родичi особи, зазначеної вище;
компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi.
Пов'язаною особою Товариства є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА
ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 35948310), яке володiє 94,8% статутного капiталу Товариства.
Також пов'язаними особами Товариства є Голова правлiння Оседця Микола Володимирович,
Голова та члени Наглядової ради.
В Товариствi вiдсутнi внутрiшнi документи, якi регулюють взаємовiдносини з пов'язаними
особами. Протягом звiтного року значних операцiй з пов'язаними сторонами, якi виходять за
межi нормальної дiяльностi Товариства, не було.
Судовi позови
Товариство не є об'єктом судових розглядiв i позовiв.
Подiї пiсля дати балансу
Подiї пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух
коштiв Товариства, та якi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Товариство повинно було розкрити, не вiдбувалися.
Пiдписання звiтiв здiйснюється Головою правлiння та головним бухгалтером Товариства згiдно
чинного законодавства України.

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

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

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Думка

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
Текст аудиторського звіту

Аудиторська фiрма
<АУДИТ-ЛЕГIСТ> у формi
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю
2 - суб'єкти аудиторської діяльності
22636856
61072 м. Харкiв, вул. Шекспiра, 24,
кв. 22
2388
номер: 356/4, дата: 29.03.2018
з 01.01.2020 по 31.12.2020
01 - немодифікована

номер: 06-02/21, дата: 02.02.2021
дата початку: 02.02.2021, дата
закінчення: 14.04.2021
14.04.2021
25 000,00

Аудиторською фiрмою було проведено аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО
АКЦI-ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБI-НАТ" (далi - Товариство), яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31
грудня 2020 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух
грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної
звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, у всiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020р., та його фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдаль-нiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора
за аудит фiнансо-вої звiтностi" нашого Звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до
Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються до нашого
аудиту фiнансової звiтностi в Ук-раїнi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до
цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є
достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на будь-яку iншу iнформацiю та ми не
будемо робити висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повнова-женнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСБО та МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiн-ський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi як основи для
бухгалтерського об-лiку.
Вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства несуть тi, кого
надiлено найвищими повноваженнями, тобто директор та Наглядова рада Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Товариства в
цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi,
про-те не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважа-ються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано
очiкується, вони можуть впли-вати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ри-зики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефекти-вностi системи внутрiшнього контролю Товариства;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцi-нок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припу-щення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
основi отрима-них аудиторських доказiв, робимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть
щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства
продовжувати безперервну дiя-льнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiт-ностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженням, iнформацiю про
заплано-ваний обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттє-вi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
ви-конали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а та-кож, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
по-вноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в сво-єму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонене публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке пи-тання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi
наслiдки такого висвiтлення мо-жуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв
громадськостi.
Аудитор, директор АФ "Аудит-Легiст"
Дата складання звiту аудитора

пiдпис

О.О. Проценко

14.04.2021 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правлiння Оседця М.В. повiдомляє про те, що наскiльки це йому вiдомо рiчна фiнансова
звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно
iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання
iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом
основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй
дiяльностi. Юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента немає, консолiдована
фiнансова звiтнiсть не складається.

