
Титульний аркуш 

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

В.о. генерального 
директора 

      
Фортуна Вадим Олександрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 
23.10.2017 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 3 квартал 2017 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний та проектний iнститут по збагаченню та 
агломерацiї руд чорних металiв "Механобрчормет" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

04689352 

4. Місцезнаходження 

50086, м. Кривий Рiг, вул. Телевiзiйна, 3 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(056)440-07-51 (056)440-59-17 

6. Електронна поштова адреса 

mekhanobr@riad.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 

23.10.2017

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата)



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X

5. Інформація про посадових осіб емітента X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

4) інформація про похідні цінні папери емітента 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів  

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість  

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

10. Інформація про конвертацію цінних паперів 

11. Інформація про заміну управителя 

12. Інформація про керуючого іпотекою 

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  

15. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів



17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку  

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 
звітності 

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

 

21. Примітки: 
1. ПАТ НДПI Механобрчормет не належить нi до яких об'єднань пiдприємств.  
2. ПАТ НДПI Механобрчормет не випускав облiгацiй емiтента та iнших цiнних паперiв. 
3. ПАТ НДПI Механобрчормет не випускав iпотечних цiнних паперiв. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-
дослiдний та проектний iнститут по 

збагаченню та агломерацiї руд чорних металiв 
"Механобрчормет" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

д/в 

3. Дата проведення державної реєстрації 15.12.1997 

4. Територія (область) Дніпропетровська  

5. Статутний капітал (грн) 8465400 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі 

100 

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) 109 

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

72.19 Дослiдження i експериментальнi 
розробки у сферi iнших природничих i 
технiчних наук,  
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї 
та геодезiї, надання послуг технiчного 
консультування у цих сферах,  
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю 
власного чи орендованого нерухомого майна 

10. Органи управління підприємства 

Управлiння Товариством та контроль за його 
дiяльнiстю здiйснюють:  
- Вищий орган Товариства - Загальнi збори;  
- Наглядова рада (складається з 5 осiб);  
- Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя 
(складається з 5 осiб);  
- Ревiзiйна комiсiя (складається з 3 осiб). 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 
валюті 

Публiчне акцiонерне 
товариство Укрсоцбанк 

2) МФО банку 300023 

3) поточний рахунок 26007000083533 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне 
товариство Укрсоцбанк 

5) МФО банку 300023 

6) поточний рахунок 26009000081522 

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



Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 
Дата видачі Державний орган, що видав 

Дата закінчення дії 
ліцензії (дозволу) 

1 2 3 4 5 

Допуск до робiт, якi 
оказують вплив на 
безпеку об'єктiв 
капiтального 
будiвництва 

П-3-11-0013 14.09.2011 
СРО НП Объединение 

градостроительного планирования и 
проектирования 

Необмежена 

Опис 
ПАТ НДПI Механобрчормет має право виконувати проетнi роботи по розробцi 

архiтектурних рiшень, пiдготовцi проекту органiзацiї будiвництва тощо на територiї 
Росiйської Федерацiї.Свiдоцтво видане без обмеження термiну i територiї його дiї 

Придбання, зберiгання, 
використання 

прекурсорiв (списку 2 
таблицi IV) 

27 26.05.2016 
Державна служба України з контролю 

за наркотиками 
26.05.2021 

Опис 
ПАТ НДПI Механобрчормет має право в своїй виробничiй дiяльностi придбавати, зберiгати 

i використовувати прекурсори. 

Надання послуг i 
виконання робiт 
протипожежного 
призначення 

АЕ 271929 20.12.2013 
Державна служба України з 
надзвичайних ситуацiй 

Необмежена 

Опис 

ПАТ НДПI Механобрчормет має право проектувати системи пожежогасiння, пожежної 
сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей, протидимного 
захисту, передавання тривожних сповiщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного 
обробляння на об'єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо пожежної 

безпеки. Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї. 



V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення 
посади 

корпоративного 
секретаря 

Дата призначення особи 
на посаду 

корпоративного 
секретаря 

Прізвище, ім’я по батькові 
особи, призначеної на посаду 
корпоративного секретаря 

Контактні дані: телефон та 
адреса електронної пошти 
корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

29.02.2016 14.03.2016 
Iосiпова Лариса 
Олександрiвна 

(056)4097850, 
mekhanobr@riad.com.ua 

Опис 

Вiдповiдно до частини 4 статтi 56 ЗУ Про акцiонернi товариства та пункту 8.144 статуту ПАТ 
НДПI Механобрчормет обрання корпоративного секретаря належить до компетенцiї наглядової 

ради товариства. Протокол № 1 засiдання наглядової ради вiд 29.02.2016 р. пiдтверджує 
обрання на посаду корпоративного секретаря ПАТ НДПI Механобрчормет Iосiпової Лариси 

Олександрiвни - радника голови правлiння.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди. 

Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не дала 
згоди на розкриття пвспортних даних. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада В.о. генерального директора 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Фортуна Вадим Олександрович 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4. Рік народження 1974 

5. Освіта 
Криворiзький технiчний унiверситет, Київський 

нацiональний економiчний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ПАТ НДПI Механобрчормет - генеральний директор 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада Член дирекцiї - головний iнженер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Посохов Анатолiй Васильович 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4. Рік народження 1952 

5. Освіта Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут 

6. Стаж роботи (років) 42 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ВАТ НДПI Механобрчормет - головний iнженер проекту 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада Член дирекцiї - заступник генерального директора 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Бiленко Петро Владиславович 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 



4. Рік народження 1977 

5. Освіта Криворiзький нацiональний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 17 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ПАТ НДПI Механобрчормет - перший заступник голови 
правлiння 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада Член дирекцiї - головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Наєзжа Марина Анатолiївна 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4. Рік народження 1971 

5. Освіта 
Державна металургiйна академiя України, Криворiзький 

економiчний iнститут 

6. Стаж роботи (років) 28 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ВАТ НДПI Механобрчормет - заступник головного 
бухгалтера. 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада Член дирекцiї - начальник планово-виробничого вiддiлу 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Шустiк Лариса Вячеславiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта Московський геолого-розвiдувальний iнститут 

6. Стаж роботи (років) 31 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ВАТ НДПI Механобрчормет - iнженер планово-
виробничого вiддiлу 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 



1. Посада 
Голова наглядової ради - начальник управлiння фiн. майн. 

контролю та облiку корп. прав держави ФДМУ 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Сачiвко Андрiй Iванович 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4. Рік народження 1964 

5. Освіта Київський державний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 31 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

Департамент стратегiй управлiння корпоративних прав 
держави ФДМ України - заступник директора 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада 
Член наглядової ради - начальник вiддiлу облiку та 
контролю корпоративних прав держави ФДМУ 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Савченко Свiтлана Миколаївна 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта Державна академiя керiвних кадрiв. 

6. Стаж роботи (років) 40 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ТОВ АРТ-S - головний бухгалтер 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада 
Член наглядової ради - гол. спецiалiст вiддiлу облiку 
договорiв та контр. за надх. орендної пл ФДМУ 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Дубровiна Наталiя Валерiївна 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 



4. Рік народження 1976 

5. Освіта 
Львiвський банкiвський iнститут Нацiонального банку 

України 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

Регiональне вiддiлення по Київськiй областi 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада 
Член наглядової ради - гол. спецiалiст вiддiлу з питань 

координацiї органiв управ. товариств ФДМУ 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Єсипенко Людмила Миколаївна 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4. Рік народження 1982 

5. Освіта Нацiональний аграрний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 12 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

Фонд державного майна України - головний спецiалiст 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада 
Член наглядової ради - гол. спецiалiст вiддiлу нормотворчої 

дiяльностi у сферi корп. вiдносин ФДМУ 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Кузуб Тетяна Олександрiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4. Рік народження 1980 

5. Освіта 
Уманський державний педагогiчний унiверситет iм. 

П.Тичини 

6. Стаж роботи (років) 8 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ФДМУ - провiдний спецiалiст 

8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 



щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада 
Голова ревiзiйної комiсiї - гол.спец.вiддiлу контролю 

приват.процесiв ФДМУ 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Дьячкова Валентина Олександрiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта Одеський унiверситет iм.Мечникова 

6. Стаж роботи (років) 25 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

ФДМУ - головний спецiалiст 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада 
Член ревiзiйної комiсiї - гол.спец. вiддiлу контролю приват. 

процесiв ФДМУ 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Розпутнiй Iгор Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4. Рік народження 1988 

5. Освіта Нацiональний унiверситет державної податкової служби 

6. Стаж роботи (років) 6 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

Департамент агропромислового розвитку Київської обласної 
державної адмiнiстрацiї – головний спецiалiст сектору 

використання водних об'єктiв  

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада 
Член ревiзiйної комiсiї - гол. держ. ревiзор-iнспектор вiддiлу 

податк. супров. Крив. упр. СДПI 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи 

Заяц Людмила Володимирiвна 



3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/в д/в д/в 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта Криворiзький економiчний iнститут 

6. Стаж роботи (років) 12 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав 

СДПI ВПП у м. Днiпропетровську - головний державний 
ревiзор-iнспектор 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї 
щодо розмiру винагороди. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не 

дала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Консалтiнг Лтд» 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 19029087 

4. Місцезнаходження 
04112, Україна м. Київ Печерський р-н вул. Гусовського, буд. 11/11, 

оф.3 

5. Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид 
діяльності 

1000 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

26.01.2001 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

044-569-15-65 044-569-19-62 

8. Вид діяльності 
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту, 

консультування з питань оподаткування 

9. Опис 

АФ ТОВ «Консалтiнг Лтд» надає послуги з проведення незалежної 
аудиторської перевiрки iнформацiї, наданої Замовником, про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть об'єкта аудиту з метою, що 

вiдповiдає предмету аудиту. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство Нацiональний депозитарiй України

2. Організаційно-правова 
форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 
01001, Україна, м. Київ, Жовтневий р-н, 04071 Україна Київська 

Жовтневий м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8 

5. Номер ліцензії або іншого АВ №189650 



документа на цей вид 
діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

18.09.2006 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

044-591-04-37 044-591-04-37 

8. Вид діяльності 
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарiю цiнних паперiв 

9. Опис 

ПАТ Нацiональний депозитарiй України - надає послуги щодо 
обслуговування випуску цiнних паперiв (прийом та зберiгання 
глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та 

ведення рахунку у цiнних паперах). 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.10.2010 149/04/1/10 

Днiпропетровське 
територiальне 
управлiння 
ДКЦПФР 

UA4000096226 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  

0.25 33861600 8465400.000 100 

Опис Додаткового випуску акцiй не було. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 4640 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 13622 X X 

Усього зобов'язань X 18626 X X 

Опис: 
Кредиторська заборгованiсть по платежах до бюджету, Пенсiйний фондї є 

заборгованiстю за пiврiччя. 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п 
Основні види 
продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 
(фізична од. вим.**) 

у грошовій 
формі (тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої продукції 

у натуральній формі 
(фізична од. вим.) 

у грошовій 
формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Науково-технiчнi 

роботи 
д/в 461.00 15.30 д/в 461.00 14.36 

2 Проектнi роботи д/в 2552.00 84.70 д/в 2749.00 85.64 

3 Всього д/в 3013.00 100.00 д/в 3210.00 100.00 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 9.07 

2 Витрати на оплату працi 35.16 

3 
Вiдрахування на соцiальнi 

заходи 
9.41 

4 Амортизацiя 10.78 

5 Iншi операцiйнi витрати 35.58 

6 Всього 100.00 

 
 
 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 10 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-
дослiдний та проектний iнститут по 
збагаченню та агломерацiї руд чорних 

металiв "Механобрчормет" 

за ЄДРПОУ 04689352 

Територія за КОАТУУ 1211036400 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 
за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності  

за КВЕД 71.12 

Середня кількість 
працівників 

99 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Адреса 
50086, Днiпропетровська обл., м. Кривий 

Рiг, вул. Телевiзiйна, 3  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2017 р. 

 

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 481 480 639 

первісна вартість 1001 699 699 648 

накопичена амортизація 1002 218 219 9 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 440 440 210 

Основні засоби: 1010 24557 23220 39058 

первісна вартість 1011 3546525 3474301 3996045 

знос 1012 3521968 3451081 3956987 

Інвестиційна нерухомість: 1015 20082 20082 19374 

первісна вартість 1016 20082 20082 19374 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 45560 44222 59281 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1618 1489 446 

Виробничі запаси 1101 183 161 287 

Незавершене виробництво 1102 1435 1328 159 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 1632 1020 3488 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
245 

 
245 

 
25 

з бюджетом 1135 540 520 5 

у тому числі з податку на прибуток 1136 540 520 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 107 8 32 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 260 179 12076 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 260 179 12076 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1 255 0 

Усього за розділом II 1195 4403 3716 16073 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 49963 47938 75354 

 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8465 8465 8465 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 337 337 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 92 92 65 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 24128 14308 48737 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 33022 23202 57267 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 6110 6110 7741 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 

1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 6110 6110 7741 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 2458 3509 1076 

за розрахунками з бюджетом 1620 1491 4640 1883 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 2286 4212 1076 

за розрахунками з оплати праці 1630 4017 5843 2782 

за одержаними авансами 1635 25 263 3398 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 537 58 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 17 101 161 

Усього за розділом IІІ 1695 10831 18626 10346 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 49963 47938 75354 

 

Примітки 

У балансi вiдображено сгрупованi у певному порядку 
узагальненi вiдомостi про активи та джерела їх утворення 
в єдиному грошовому вимiрi на кiнець звiтного перiода та 
порiвняльнi данi на кiнець попереднього звiтного перiода. 
Деталiзацiя i обгрунтованiсть окремих статей балансу 

розкривається в примiтках до фiнансової звiтностi згiдно з 
вiдповiдними мiжнародними стандартами бухгалтерського 

облiку 

Керівник Фортуна Вадим Олександрович 

Головний бухгалтер Наєзжа Марина Анатолiївна 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 10 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-
дослiдний та проектний iнститут по 
збагаченню та агломерацiї руд чорних 

металiв "Механобрчормет" 

за ЄДРПОУ 04689352 

(найменування) 

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 3 квартал 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 3210 4783 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 7109 ) ( 7442 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
0 

 
0 

 збиток 2095 ( 3899 ) ( 2659 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 537 922 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2060 ) ( 2164 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 4357 ) ( 2455 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181 ( 0 ) ( 0 ) 



справедливою вартістю 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
0 

 
0 

 збиток 2195 ( 9779 ) ( 6356 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 30 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 9779 ) ( 6326 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 9779 ) ( 6326 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -9779 -6326 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1124 1195 

Витрати на оплату праці 2505 4359 5208 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1166 1256 



Амортизація 2515 1337 1272 

Інші операційні витрати 2520 4411 1819 

Разом 2550 12397 10750 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 33681600 33681600 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 33681600 33681600 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.28879 -0.18682 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 -0.28879 -0.18682 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

У Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
вiдображається iнформацiя про доходи, витрати, прибутки 

та збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний та 
попереднiй перiоди. 

Через недостатнiй обсяг реалiзованної продукцiї i 
неналежне фiнансування виникли збитки в розмiрi 9779 

тис. грн.  
В iнших операцiйних доходах значну частину займає 
позитивна курсова рiзниця (31 тис. грн.), дохiд вiд 
операцiйної оренди активiв (465 тис. грн.). В iнших 

операйних витратах значну частину займає доплата за 
науковими пенсiями (1073 тис. грн.), витрати на 

утримання об'єктiв соцiальної iнфраструктури (320 тис. 
грн.), витрати на утримання основних засобiв, якi 

здаються в оренду (207 тис. грн.); штрафи, пенi (2533 тис. 
грн.). 

Керівник Фортуна Вадим Олександрович 

Головний бухгалтер Наєзжа Марина Анатолiївна 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 10 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-
дослiдний та проектний iнститут по 
збагаченню та агломерацiї руд чорних 

металiв "Механобрчормет" 

за ЄДРПОУ 04689352 

(найменування) 

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 3 квартал 2017 р. 

 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
4365 

 
10943 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 255 5 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 8 12 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 515 583 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 268 249 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 1717 ) 

 
( 2638 ) 

Праці 3105 ( 2168 ) ( 4528 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 399 ) ( 1939 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 923 ) ( 2437 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 542 ) ( 1295 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 381 ) ( 1142 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 291 ) ( 394 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -87 -144 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 20 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -20 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -87 -164 

Залишок коштів на початок року 3405 260 336 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 6 1 

Залишок коштів на кінець року 3415 179 173 

 

Примітки 

Звiт про рух грошових коштiв вiдображає потоки 
грошових коштiв та їх еквiвалентiв протягом звiтного 
перiоду класифiкуя їх по операцiйнiй, iнвестицiйнiй та 

фiнансовiй дiяльностi. 
Фiнансове становище вiдобразилось на недостатнiй 

кiлькостi грошових коштiв. 

Керівник Фортуна Вадим Олександрович 

Головний бухгалтер Наєзжа Марина Анатолiївна 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 10 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-
дослiдний та проектний iнститут по 
збагаченню та агломерацiї руд чорних 

металiв "Механобрчормет" 

за ЄДРПОУ 04689352 

(найменування) 

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 3 квартал 2017 р. 

 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3552 0 0 0 0 



поточних біологічних активів 

Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 



Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Товариство складає звiт про рух грошових коштiв за 

прямим методом. 

Керівник Фортуна Вадим Олександрович 

Головний бухгалтер Наєзжа Марина Анатолiївна 



КОДИ 

Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-дослiдний та 

проектний iнститут по збагаченню та агломерацiї руд чорних 
металiв "Механобрчормет" 

за ЄДРПОУ 04689352 

(найменування) 

 
Звіт про власний капітал 

за 3 квартал 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 8465 0 337 92 24128 0 0 33022 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 8465 0 337 92 24128 0 0 33022 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 -9779 0 0 -9779 

Інший сукупний 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



дохід за звітний 
період 

Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



законодавства 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 -41 0 0 -41 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



(продаж) 
неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 0 0 -9820 0 0 -9820 

Залишок на 
кінець року 

4300 8465 0 337 92 14308 0 0 23202 

 

Примітки 
Звiт про власний капiтал розкриває iнформацiю про змiни складу власного капiталу 

на початок та кiнець звiтного перiода.  

Керівник Фортуна Вадим Олександрович 

Головний бухгалтер Наєзжа Марина Анатолiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. Основна діяльність 
 Публічне акціонерне товариство “Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню 
та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет»” (далі — ПАТ НДПІ «Механобрчормет») 
було зареєстроване 15 грудня 1997 року як юридична особа за законами України. 25 травня 2011 
року ПАТ НДПІ «Механобрчормет», згідно зі змінами в українському законодавстві, змінив тип 
акціонерного товариства з “Відкритого” на “Публічне”. 
 Основними видами діяльності підприємства згідно довідки з ЄДРПОУ є: 
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук; 
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури; 
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 
консультування в цих сферах; 
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у. 
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. 
 Юридична адреса ПАТ НДПІ «Механобрчормет»: 50086, Україна, Дніпропетровська  обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 3. 
  

2. Основа складання фінансової звітності 
 Загальна інформація 
 Починаючи з 1 січня 2012 року підприємство перейшло на облік та звітність відповідно до 
Міжнародних стандартів і прийняло всі МСФЗ, які мають відношення  до його діяльності. 
 Фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, за виключенням 
випадків, викладених в обліковій політиці нижче. Фінансова звітність представлена в тисячах 
гривень (“тис. грн.”). 
 
 3. Суттєві облікові судження, оцінки та припущення 
 Використання оцінок 
 Складання фінансової звітності вимагає від керівництва підприємства здійснення оцінок та 
припущень, які впливають на суми, що відображені в звітності. Такі припущення базуються на 
інформації, котра була відома на дату затвердження фінансової звітності. Основні оцінки відносно 
фінансової звітності стосуються вартості та строків корисного використання основних засобів та 
нематеріальних активів; чистої вартості реалізації запасів; відстрочених податків; резерву 
сумнівної заборгованості. 
 Строки корисного використання основних засобів 
 Підприємство оцінює залишкові строки корисного використання об'єктів основних засобів 
принаймні, на дату проведення щорічної інвентаризації. Якщо очікування відрізняються від 
попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках у відповідності з МСБО 8 
“Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”. Такі оцінки можуть мати суттєвий 
вплив на балансову вартість основних засобів, а також на суму амортизації, визнану у звіті про 
прибутки та збитки. 
 Зменшення корисності активів 
 На кожну звітну дату підприємство проводить оцінку наявності показників можливого 
зменшення корисності активів. Активи перевіряються на предмет зменшення корисності, коли 
наявні свідчення того, що балансова вартість активу не може бути відшкодована.  
 Резерв сумнівної заборгованості 
 Підприємство створює резерв сумнівної заборгованості для обліку очікуваних збитків у 
результаті неспроможності контрагентів здійснити необхідні платежі. Для оцінки достатності 
резерву сумнівної заборгованості керівництво підприємства виходило з оцінки дебіторської 
заборгованості по строкам виникнення, платіжоспроможності контрагентів. 



 Поточні податки 
 Податкове, валютне i митне законодавство України продовжує змінюватися. Суперечливi 
положення трактуються по-різному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним i 
обґрунтованим, але ніхто не може гарантувати, що податкові органи його не оскаржать. 

Допущення про безперервність діяльності підприємства 
 Фінансова звітність підприємства підготовлена на основі допущення, що підприємство буде 
функціонувати невизначено довгий строк в майбутньому, це допущення передбачає реалізацію 
активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності підприємства. 
 
 4. Основні положення облікової політики підприємства 

Нижче описані  істотні положення облікової політики, використані ПАТ НДПІ 
«Механобрчормет» при підготовці фінансової звітності. 
 Визнання доходу 
 Для визнання доходів використовується принцип нарахування. Доходом від операційної 
діяльності як в бухгалтерському, так і в податковому обліку є обсяги реалізованих робіт, послуг, 
оформлені актами, із зазначенням усіх реквізитів, необхідних для первинного документу, 
незалежно від дати надходження  коштів. 
 Нематеріальні активи 
 Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. В звітності вони 
відображаються за первісною вартістю та сумою накопиченого зносу. Амортизація по 
нематеріальним активам з визначеним строком корисного використання нараховується за 
прямолінійним методом на протязі 2-10 років. Амортизація по нематеріальним активам з 
невизначеним строком корисного використання (наприклад: право на володіння землею) не 
нараховується. 
 Основні засоби 

 Хоч Міжнародний стандарт №16 не встановлює цінову межу для визначення основних 
засобів, але для зручності на підприємстві ними  вважаються активи вартістю більш, ніж 2500грн. 
та строком користування більше  одного  року, які утримуються  з метою використання їх у 
процесі  виробничої діяльності. Для обчислення амортизації основних засобів застосовується 
прямолінійний спосіб. Амортизація нараховується по-об'єктно  щомісяця як у бухгалтерському, 
так і у податковому обліку. Амортизація  активу починається з  моменту, коли він стає придатним 
для використання; припиняється з дати припинення визнання активу. 

Підприємство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу 
на МСФЗ. Переоцінка основних засобів здійснюється в залежності  від змін в справедливій 
вартості активів, але не рідше ніж раз кожні 5 років. Щорічно, на момент проведення 
інвентаризації основних засобів, переглядаються строки їх служби. Якщо вони закінчуються до 
проведення наступної інвентаризації, але ще будуть придатні для подальшого використання, то 
встановляються  нові терміни їх експлуатації і з цього моменту починається нарахування 
амортизації по новим нормам. Основні засоби, з закінченим терміном використання та  нульовою 
вартістю, які по своїм фізичним та моральним характеристикам не відповідають визначенню 
активу, списуються з балансу. Ліквідаційна вартість основних засобів визнається  порівняній «0». 
 Інвестиційна нерухомість 
 Основні  засоби, які не використовуються у виробництві, а передбачені виключно для  здачі 
в довгострокову операційну  оренду (будівля проектного корпусу та лабораторія збагачення 
залізних руд) і доход від якої є суттєвим, виділені в інвестиційну нерухомість, яка не 
амортизується ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку. Інвестиційна нерухомість 
оцінюється по справедливій вартості. Комісія, яка діє на підприємстві, щорічно перевіряє 
наявність ознаку знецінення нерухомості, якщо доходи від оренди суттєво зменшуються, або 
з’являються фактори, які значно впливають на ринкову вартість об’єкта нерухомості. 
 Запаси 

Запаси на підприємстві – актив, який передбачено використовувати на підприємстві тільки в 
процесі виробництва робіт та послуг. Підприємство в аналітичному обліку зберігає класифікацію   
запасів  по однорідним групам (видам) -  матеріали, пальне, запчастини, МШП. Малоцінними та 



швидкозношуваними предметами вважати матеріальні цінності, вартістю до 2500 грн. і 
довгостроковим терміном використання. Транспортно-заготівельні витрати, здійснені в момент 
придбання запасів, включаються до вартості цих запасів.  

При вибутті запасів застосовувати наступні методи оцінки:     
- при передачі  у виробництво – за середньозваженою собівартістю;          
- при реалізації товарів – за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів. 
При передачі МШП в експлуатацію їх вартість відносити до витрат і списувати з балансу з 

одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку по місцям експлуатації та 
відповідальним особам на протязі терміну їх фактичного використання. Спецодяг та спецвзуття 
видаються підзвіт працівникам на термін 1 рік (ватний спецодяг – на 3 роки) і списуються після 
закінчення терміну їх використання на підставі актів їх повної непридатності. В балансі  наведені 
запаси по їх собівартості, зменшеної на величину резерву знецінення. 

Резерви 
       На кожну дату інвентаризації запаси перевіряються на предмет зменшення  їх корисності та 
відповідності визначенню активів. Для обліку запасів, які в подальшому не принесуть економічної 
вигоди и визнаються неліквідними, на підприємстві створюється резерв знецінення запасів, який є 
контрстатею до статті запасів (подібно до  резерву  сумнівних  боргів). Для створення резерву 
сумнівних боргів використовується метод застосування абсолютної суми безнадійної  
заборгованості на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Крім того, на 
підприємстві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі щорічних відрахувань 5% чистого 
прибутку, і який може використовуватися для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням 
збитків, позапланових  витрат. 

Податок на прибуток 
 Згідно МСБО 12 “Податки на прибуток” на підприємстві визначений  обліковий підхід до 
відображення податку, а не податковий і передбачає визнання  податкових наслідків операцій, що 
призводять до тимчасових різниць між податковим та обліковим прибутком. Витрати з податку на 
прибуток за звітний період складаються з поточного податку на прибуток, скоригованого на 
відстрочені зобов'язання або активи. Поточний податок на прибуток за звітний період 
відображається в обліку як зобов'язання, що підлягає сплаті згідно Декларації. Відстрочені 
податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, які передбачається 
використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання. 
 
         5. Деталізація основних статей звітності 
 Основні засоби 
 Дані про рух основних засобів за 9 місяців 2017 року наведені в таблиці. 
В тисячах гривень Будівлі, 

споруди, 
передавальні 
пристрої 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інструмент, 
прилади, 
інвентар, 
меблі 

Загалом 

Первісна (оцінена) 
вартість на 
01.01.2017р. 

66812 3436971 4196 38546 3546525 

Накопичена 
амортизація на 
01.01.2017р. 

44952 3434712 3943 
 

38361 3521968 

Балансова вартість 
на 01.01.2017р. 

21860 2259 253 185 
 

24557 

Надходження      

Амортизаційні 
відрахування за 9 
місяців 2017 року 

832 408 63 34 1337 

Вибуло за 9 місяців 
2017 року первісна 
вартість 

 72127  97 72224 



Вибуло за 9 місяців 
2017 року накопичена 
амортизація 

 72127  97 72224 

Первісна (оцінена) 
вартість на 
30.09.2017р. 

66812 3364844 4196 38449 3474301 

Накопичена 
амортизація на 
30.09.2017р. 

45784 3362993 4006 
 

38298 3451081 

Балансова вартість 
на 30.09.2017р. 

21028 1851 190 151 
 

23220 

 Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних 
засобів. Строк корисного використання встановлюється технічними спеціалістами під час 
зарахування об'єкту на баланс підприємства і переглядається принаймні раз на рік під час 
проведення річної інвентаризації. При встановленні строків корисного використання 
враховуються вимоги діючого законодавства, технічні характеристики, паспортні данні, умови та 
місця експлуатації основних засобів. 
 Нематеріальні активи 
 Дані про рух нематеріальних активів за 9 місяців 2017 року наведені в таблиці. 
В тисячах гривень Права 

користування 
природними 
ресурсами 

Авторські 
та суміжні 
з ними 
права 

Інші 
нематеріа
льні 
активи 

Загалом 

Первісна (оцінена) вартість на 01.01.2017р. 479 8 212 699 

Накопичена амортизація на 01.01.2017р.  8 210 218 

Балансова вартість на 01.01.2017р. 479 - 2 481 

Надійшло за 9 місяців 2017 року     

Амортизаційні відрахування за 9 місяців 2017 
року 

 - 1 1 

Первісна (оцінена) вартість на 30.09.2017р. 479 8 212 699 

Накопичена амортизація на 30.09.2017р.  8 211 219 

Балансова вартість на 30.09.2017р 479 - 1 480 

 
 Нематеріальні активи оцінюються підприємством за собівартістю, яка визначається згідно з 
вимогами МСБО 38. Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання 
амортизуються прямолінійним методом на протязі встановлених технічними спеціалістами строків 
використання. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю. Строки корисного 
використання нематеріальних активів встановлені від 2 до 10 років. Строк корисного 
використання переглядається принаймні раз у рік при проведенні річної інвентаризації. 

 
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи 

         Інформація про незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи надана в звітності 
окремою статтею. 
 Дані про рух незавершених капітальних інвестицій в необоротні активи наведено в таблиці. 
Інвестиції Наявність на 

початок року 
Надійшло 
протягом 9 
місяців 2017 
року 

Переведено до 
складу 
необоротних 
активів 

Наявність на 
кінець періоду 

Капітальне будівництво 424 - - 
 

424 

Придбання основних засобів 16 - - 16 



Придбання нематеріальних 
активів 

- - - - 

Інші (капітальний ремонт) - - - - 

Загалом 440 - - 440 

 
 Інвестиційна нерухомість 
 Станом на 30.09.2017р. на балансі підприємства є об'єкти нерухомості, що 
використовуються виключно для надання їх приміщень в оренду. Справедлива вартість такої 
нерухомості дорівнює 20082 тис. грн.  
 Запаси 
 Наявність запасів на підприємстві наведена у таблиці (за вирахуванням резерву 
знецінення). 
Найменування Балансова вартість на 

01.01.2017р  
Балансова вартість на 
30.09.2017р. 

Відхилення, + - 
тис. грн. 

Сировина і матеріали 117 101 -16 

Паливо 5 2 -3 

Запасні частини 51 48 -3 

Інші матеріали 10 10 - 

Незавершене виробництво 1435 1328 -107 

Загалом 1618 1489 -129 

 На підприємстві запаси первісно оцінюються за собівартістю, яка включає всі витрати на 
придбання.  

 При вибутті запасів застосовувати наступні методи оцінки:     
- при передачі  у виробництво – за середньозваженою собівартістю;          
- при реалізації товарів – за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів. 

  У звітності підприємства запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартість чи 
чиста вартість реалізації. Тому на кінець кожного звітного періоду відбувається розрахунок 
резерву знецінення запасів виходячи з їх оборотності. Зменшення вартості запасів на кінець 2015 
року пов'язане зі зменшенням величини незавершеного виробництва. 
 Дебіторська  заборгованість 
 В процесі ведення господарської діяльності підприємство укладає угоди, тобто стає 
стороною договору і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові кошти або 
юридичний обов'язок їх сплатити. В результаті визнаються фінансові інструменти, такі як 
дебіторська та кредиторська заборгованість. 
 Наявність дебіторської заборгованості наведена в таблиці (за справедливою вартістю). 
 Сума на 01.01.2017р. Сума на 30.09.2016р. Відхилення 

Заборгованість за роботи, послуги 1632 1020 -612 

Інша поточна фінансова 
заборгованість 

107 8 -99 

Заборгованість за авансами 
виданими (не фінансова) 

245 245 - 

Заборгованість бюджету (не 
фінансова) 

540 520 -20 

Загалом 2524 1793 -731 

  Рух  заборгованості по основним  дебіторам наведено в таблиці 
Дебітор Заборгованість на 

01.01.2017р. 
Заборгованість на 
30.09.2017р. 

Відхилення 

ТОВ Міський 
інст.проектування 

79 - -79 

ПАТ “ПівдГЗК” 697 607 -90 



ПАТ АрселорМіттал  785 379 -406 

Інші  71 34 -37 

Загалом 1632 1020 -612 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

 Підприємством відкриті в обслуговуючих банках поточні рахунки в національній  та 
іноземній валюті.  
 Нижче наведені данні про залишок коштів у касі та на банківських рахунках підприємства. 
 На 01.01.2017р. На 30.09.2017р. Відхилення 

Грошові кошти на банківських рахунках у 
національній валюті 

260 169 -91 

Грошові кошти на банківських рахунках у 
іноземній валюті 

- 10 10 

Загалом грошових коштів 260 179 -81 

 Справедлива вартість грошових коштів дорівнює їх балансовій вартості. 
 Власний капітал  
 Акціонерний капітал ПАТ НДПІ «Механобрчормет» складається із: 

 статутного капіталу; 
 резервного капіталу; 
 нерозподіленого прибутку. 

 Статутний капітал підприємства, зафіксований у статутних документах, станом на 
30.09.2017 р. становить 8465,4 тис. грн. Він сформований з 33861600 шт. простих іменних акцій 
номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на 30.09.2017 р. єдиним акціонером підприємства є 
Держава в особі Фонду державного майна України. Статутом підприємства передбачено 
формування резервного фонду для покриття збитків у розмірі не менш 5 відсотків чистого 
прибутку щорічно. Станом на 30.09.2017 р. резервний фонд дорівнює  сумі у  92 тис. грн.             
Додатковий капітал складає 337 тис. грн.  
      
       Рух власного капіталу підприємства наведено у таблиці. 
Назва показника Залишок на 01.01.2017р. Залишок на 30.09.2017р. Відхилення 

Статутний капітал 8465 8465 - 

Резервний капітал  92 92 - 

Додатковий капітал 337 337 - 

Нерозподілений прибуток у т.ч. 24128 14308 -9820 

Зменшення на величину збитку   -9779 

Нараховані дивіденди   - 

Перераховано до резервного 
капіталу 

  - 

Використано на списання 
боргу минулих років 

  -41 

Загалом 33022 23202 -9820 

             
 Поточна кредиторська заборгованість 
 Наявність кредиторської заборгованості станом на 30.09.2017р. наведено в таблиці. 
 Сума на 01.01.2017р. Сума на 30.09.2017р. Відхилення 

Заборгованість за роботи, послуги 2458 3509 1051 

Податки до сплати 1491 4640 3149 

Заборгованість перед 
працівниками із заробітної плати 

4017 5843 1826 



Заборгованість за єдиним 
соціальним внеском 

2286 4212 1926 

Заборгованість за одержаними 
авансами 

25 263 238 

Поточні забезпечення 537 58 -479 

Інша поточна заборгованість 17 101 84 

Загалом 10831 18626 7795 

 Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2017р. збільшилась в порівняні  з 
заборгованістю станом на 01.01.2017р. здебільше  за рахунок збільшення заборгованості за товари, 
роботи, послуги, за ЄСВ, з оплати праці. За недотримання термінів сплати ЄСВ підприємству 
нараховані економічні санкції – 1888 тис. грн., які відображені у складі податки до сплати.  
 Рух заборгованості по основним  кредиторам наведено в таблиці 
Кредитор  Заборгованість 

на 01.01.2017р. 
Заборгованість 
на 30.09.2017р. 

Відхилення 

Укр ДНТЦ «Енергосталь» 80 80 - 

ТОВ «ТС АІК-ЕКО» 106 106 - 

ДП "Дон.промбудндіпроект" - 308 308 

ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» 77 77 - 

ПАТ ППКІ "Металургавтоматика" 152 170 18 

Корпорація "Пневмотек" 146 146 - 

Д,П ДПІ «Кривбаспроект» 96 96 - 

ТОВ "Фірма Системосервіс" 435 446 11 

КПТМ «Криворіжтепломережа» 779 1375 596 

ТОВ "ВЕТТА-КР" 99 - -99 

ЗАТ "Тране Текникк" 207 208 1 

ТОВ «Кривбасбурсервіс» 120 286 166 

Інші 161 211 50 

Загалом 2458 3509 1051 

 Розшифровка заборгованості за видами податків наведена в таблиці. 
Вид податку Заборгованість 

на 01.01.2017р. 
Заборгованість 
на 30.09.2017р. 

Відхилення 

Податок на доходи фізичних осіб 1057 1559 502 

Податок на додану вартість 269 128 -141 

Податок на прибуток підприємств -540* -520* 20 

Податок на землю 73 303 230 

Збір за спецводокористування 1 1 - 

Податок на нерухомість 1 - -1 

Військовий збір 90 136 46 

Економічні санкції - 2513 2513 

Загалом  951 4120 3169 

*) Дебіторська заборгованість з податку на прибуток виникла у зв’язку з щомісячними авансовими 
внесками 
 
.          Інформація за сегментами 
        Згідно з МСФЗ 8 операційний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання, який 
займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати і 
операційні результати якого регулярно переглядаються  вищим керівником операційної діяльності 



суб’єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподіляти на сегмент, та 
оцінювання результатів його діяльності. Підприємство здійснює свою діяльність лише в одному 
операційному сегменті, тому інформація за сегментами не наводиться. 
           Розрахунки та операції з пов’язаними особами 
             Для цілей даної фінансової звітності пов’язаними сторонами вважаються сторони, одна з 
яких має можливість контролювати іншу, знаходиться під загальним контролем або значно 
впливає на фінансові та операційні рішення іншої сторони. Єдиним акціонером ПАТ НДПІ 
“Механобрчормет” є Фонд Державного Майна України, який володіє 100% акцій.  Підприємство 
не розкриває інформацію про операції з пов'язаними особами у відповідності до п.25 МСБО 24.   

 
 

   Чистий дохід від реалізації 
 Чистий дохід від реалізації готової продукції за 9 місяців 2017 року склав 3210 тисяч 
гривень. Підприємство визнає чистий дохід від реалізації у той момент, коли виконаний обсяг 
робіт прийнято замовником без зауважень через підписання актів виконаних робіт. 
 
 Елементи операційних витрат 
 За 9 місяців 2017 року підприємством понесені наступні операційні витрати: 
           По елементам: 
Матеріальні витрати                                                                  1124 
Витрати на оплату праці                                                                 4359 
Відрахування на соціальні заходи    1166 
Амортизація                                                                    1337 
Інші операційні витрати                                                                  4411 
Загалом       12397 
 Прибуток (збиток) на акцію 
 Згідно з МСБО 33 “Прибуток на акцію”, базисний прибуток на акцію обчислюється шляхом 
ділення чистого прибутку (збитку) певного періоду, який може бути розподілений між власниками 
звичайних акцій, на середньозважену кількість звичайних акцій, які знаходяться в обігу протягом 
цього періоду. Товариство має в обігу 33861600 штук однакових простих акцій. Дані про прибуток 
(збиток) на акцію за 9 місяців 2017 року наведені у таблиці. 
Стаття Одиниця виміру Показник за рік 

Середньорічна кількість простих акцій шт. 33861600 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій шт. 33861600 

Чистий прибуток (збиток) за рік тис. грн. - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію грн. -0,28879 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

грн. -0,28879 

  
Інший сукупний дохід 

 Протягом 9 місяців 2017 року підприємство не здійснювало операцій, які могли призвести 
до збільшення або зменшення іншого сукупного доходу. 

Умовні зобов’язання 
На підприємстві є випадки не проведення розрахунку з працівниками, які звільнилися. 

Існують ризики пов’язані з відповідальністю за порушення трудового законодавства. Згідно ст.117 
КЗпП, в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому 
працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх 
розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній 
заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (при наявності спору – за рішенням 
суду). На ймовірність виникнення та розмір зобов’язання може впливати звернення працівників, 
рішення суду, момент виплати 

 



Суттєві події після звітної дати 
Економічна нестабільність в Україні може стати приводом економічних проблем на 

поточний період та закріпити невизначеність економічних перспектив. Не можливо, на даний 
період, достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність та дохід 
Товариства. 
 
 
В.о. генерального директора                                Фортуна Вадим Олександрович 
 
Головний бухгалтер          Наєзжа Марина Анатоліївна 
 


