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

Чернявський Iгор Валентинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

25.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Нововолинський ливарний завод"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05799344
1.4. Місцезнаходження емітента
45400, Україна, Волинська обл., - р-н, м. Нововолинськ, Луцька, 29
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
03344 31 054, 03344 31 054
1.6. Електронна поштова адреса емітента
nlz@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

17.04.2013

2.2. Річна інформація опублікована у

19.04.2013

(дата)

№75 Бюлетень. Цiннi папери України
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

nlz.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет 23.04.2013
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) 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
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
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іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
29. 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)
30. Примітки:
Пiдприємство засновано вiдповiдно до рiшення засновникiв вiд 28.09.1995р.шляхом
перетворення орендного пiдприємства Нововолинський ливарний завод у Вiдкрите акцiонерне
товариство "Нововолинський ливарний завод" згiдно до вимог Декрету Кабiнету мiнiстрiв
України вiд 20.05.93р., № 57 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних
пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду ".
18.05.2010р. у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514 вiд
17.09.2008р. ВАТ "Нововолинський ливарний завод" перейменовано у Публiчне акцiонерне
товариство "Нововолинський ливарний завод" .
ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" не належить до iнших об'еднань.
Товариство рейтинговiй оцiнки не пiдлягає.
Рiшенням загальних зборiв товариства вiд 27.04.2012 року вирiшено прибуток ПуАТ НЛЗ за
2011р. спрямувати на розвиток пiдприємства.
Емiтент протягом звiтного року власних акцiй не викупляв.
Борговi цiннi папери не випускались.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Нововолинський ливарний завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПуАТ "НЛЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
45400
3.1.5. Область, район
Волинська обл. - р-н
3.1.6. Населений пункт
м. Нововолинськ
3.1.7. Вулиця, будинок
Луцька, 29
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
1 199 105 0006000209
3.2.2. Дата державної реєстрації
06.12.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Нововолинський мiськвиконком
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1 568 060
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1 568 060
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Вiддiлення "Нововолинська фiлiя ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"
3.3.2. МФО банку
303406
3.3.3. Поточний рахунок
26007237042009
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Вiддiлення "Нововолинська фiлiя ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"
3.3.5. МФО банку
303406
3.3.6. Поточний рахунок
26006237042022
3.4. Основні види діяльності
24.52 - лиття сталi
24.51 - лиття чавуну
24.54 - лиття iнших кольорових металiв
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)

1
2
3
4
Заготiвля, переробка,
АВ №491062 27.10.2009 Мiнiстерство промислової
металургiйна переробка
палати України
металобрухту чорних металiв
Опис
д/в
Заготiвля, переробка,
АВ №491071 27.10.2009 Мiнiстерство промислової
металургiйна переробка
палати України
металобрухту кольорових
металiв
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї будуть поновленi.

5
19.11.2014

19.11.2014

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть:
- працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2012 року становить - 561 чол.
- позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 79 чол.
- працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 11 чол.
Фонд заробiтної плати у 2012 р. збiльшився на 5578 тис. грн. i на звiтну дату становить 26687
тис. грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявський Iгор Валентинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 313040 31.01.1997 Личакiвський РВ УМВС Львiвської обл.
6.1.4. Рік народження
1967
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, директор
6.1.8. Опис
Голова правлiння - здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Дiє вiд iменi
товариства без довiреностi.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лебедюк Олександр Степанович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 405610 30.05.1998 Нововолинським МВ УМВС Волинської обл.

6.1.4. Рік народження
1956
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, заступник директора по виробництву
6.1.8. Опис
Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують
виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карасюк Олександр Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 305636 01.07.1997 Луцьким МВ УМВС Волинської обл.
6.1.4. Рік народження
1975
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, заступник директора по комерцiї
6.1.8. Опис
Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують
виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.
6.1.1. Посада
Член правлiння - головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бай Михайло Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 468032 03.08.2000 Бродiвський РВ УМВС У Львiвськiй
6.1.4. Рік народження
1962
6.1.5. Освіта
Базова вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, бухгалтер
6.1.8. Опис
Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують
виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв, як головний бухгалтер - згiдно посадової

iнструкцiї. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не
отримував.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурим Олександр Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 505772 26.01.1999 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.
6.1.4. Рік народження
1954
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ,головний iнженер
6.1.8. Опис
Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують
виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левчук Михайло Терентiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 946324 02.10.1998 Жовтневим РУ ГУ МВС в м.Києвi
6.1.4. Рік народження
1946
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний металург заводу "Бiльшовик" м.Київ, головний металург ДСЛЗ
м.Днiпродзержинськ.
6.1.8. Опис
Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують
виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савкiна Лiля Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 378377 17.02.1998 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.
6.1.4. Рік народження
1973
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, заступник директора по охоронi працi
6.1.8. Опис
Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують
виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доманський Олександр Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 377350 31.01.1998 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.
6.1.4. Рік народження
1953
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ,
6.1.8. Опис
Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують
виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.

6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Владислав Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 444821 06.07.2000 Франкiвський РВ ЛМУ УМВС Львiвської обл.
6.1.4. Рік народження
1943
6.1.5. Освіта
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ
6.1.8. Опис

Голова наглядової ради - органiзовує ведення протоколiв засiдання правлiння.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявська Любов Єфремiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 584828 26.09.1997 Галицьким УМВ УМВС Львiвської обл.
6.1.4. Рік народження
1941
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТзОВ"Днiстр", виконавчий директор
6.1.8. Опис
Спостережна рада - регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Караман Алла Валерiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 505731 22.01.1999 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.
6.1.4. Рік народження
1960
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, начальник ВТК
6.1.8. Опис
Спостережна рада - регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарук Людмила Борисiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 317192 23.07.1997 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.
6.1.4. Рік народження
1960
6.1.5. Освіта
Неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, начльник вiддiлу кадрiв.
6.1.8. Опис
Спостережна рада - регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пасiка Надiя Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 505794 20.01.1999 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.
6.1.4. Рік народження
1951
6.1.5. Освіта
Неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "НЛЗ", iнженер комерцiйного вiддiлу.
6.1.8. Опис
Спостережна рада - регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не отримував.

6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiгарєв Михайло Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 027221 23.07.2002 Франкiвський РВ ЛМУ УМВС Львiвської обл.
6.1.4. Рік народження
1968
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТзОВ "Днiстер", виконавчий директор

6.1.8. Опис
Голова ревiзiйної комiсiї - здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю
правлiння. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не
отримував.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гладун Алiна Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 741932 03.09.2001 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.
6.1.4. Рік народження
1981
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, бухгалтер.
6.1.8. Опис
Член ревiзiйної комiсiї - здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю
правлiння. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не
отримував.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фiть Людмила Леонтiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 200346 18.03.1997 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.
6.1.4. Рік народження
1961
6.1.5. Освіта
Неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, iнженер КВ.
6.1.8. Опис
Член ревiзiйної комiсiї - здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю
правлiння. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Нагороди у поточному роцi не
отримував.
Всi вищезазначенi особи судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi i посадовi злочини
не мають.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Голова
спостережної ради

Шевченко
Владислав
Миколайович

Член спостережної
ради

Караман Алла
Валенрiївна

Голова ревiзiйної
комiсiї

Пiгарєв Михайло
Володимирович

Член правлiння

Лебедюк
Олександр
Степанович

Член правлiння

Доманський
Олександр
Сергiйович

Член спостережної
ради

Бондарук
Людмила
Борисiвна

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
КВ 444821
06.07.2000
Франкiвський РВ
ЛМУ УМВС
Львiвської обл.
АС 505731
22.01.1999
Нововолинський
МВ УМВС
Волинської обл.
КС 027221
23.07.2002
Франкiвський РВ
ЛМУ УМВС
Львiвської обл.
АС 405610
30.05.1998
Нововолинський
МВ УМВС
Волинської обл.
АС 377350
31.01.1998
Франкiвський РВ
ЛМУ УМВС
Львiвської обл.
АС 317192
23.07.1997
Нововолинський
МВ УМВС

Кількість за видами акцій

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

21.03.2002

599

27.08.1996

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

0,0096

599

0

0

0

1 151

0,0184

1 151

0

0

0

16.12.2002

900

0,0143

900

0

0

0

18.10.1996

109

0,0017

109

0

0

0

28.11.2008

2 532

0,0404

2 532

0

0

0

18.10.1996

2 842

0,0453

2 842

0

0

0

Член спостережної
ради

Пасiка Надiя
Iванiвна

Член ревiзiйної
комiсiї

Гладун алiна
Анатолiївна

Член ревiзiйної
комiсiї

Фiть Людмила
Леонтiївна

Волинської обл.
АС 505794
20.01.1999
Нововолинський
МВ УМВС
Волинської обл.
АС 741932
03.09.2001
Нововолинський
МВ УМВС
Волинської обл.
АС 200346
18.03.1997
Нововолинський
МВ УМВС
Волинської обл.

18.10.1996

4 608

0,0735

4 608

0

0

0

18.10.1996

1 139

0,0181

1 139

0

0

0

27.08.1996

3 317

0,0529

3 317

0

0

0

17 197

0,2742

17 197

0

0

0

Усього

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

ТзОВ "Днiстер-М"

22334747

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
д/в

Місцезнаходження

79000, Львівська
обл., - р-н, м. Львiв,
Довга,3

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

15.12.1998

4 938 680

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Усього

0
4 938 680

д/в д/в д/в

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
78,7387

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
0
78,7387

Прості
іменні
4 938 6
80

Прості
іменні
0
4 938 6
80

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред'явника вані іменні пред'явник
а
0
0
0

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред'явника вані іменні пред'явник
а
0
0
0
0
0
0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
27.04.2012
81,3

Порядок денний:
1
Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
товариства у 2011 роцi.
(Звiт Правлiння затверджений 100% голосiв, присутнiх на зборах.).)
2
Звiт Наглядової ради товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть
товариства у 2011 роцi та його затвердження i про роботу НР у звiтному перiодi. (
(Звiт НР затверджений 100% голосiв, присутнiх на зборах.)
3
Звiт Ревiзiйної комiсii товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть
товариства у 201 роцi та його затвердження i про роботу РК у звiтному перiодi.
((Звiт Ревiзiйної комiсiї затверджено 99,98% голосами, присутнiх на зборах.)
4
Затвердження фiнансового рiчного звiту i балансу товариства за 2011 рiк.
(100% голосiв, присутнiх на зборах затверджено фiнансовий рiчний звiт i баланс
товариства за 2011 рiк.)
5
Про розподiл прибутку (збиткiв) товариства за 2011 рiк.
(99,98% голосiв, присутнiх на зборах прибуток ПуАТ НЛЗ за 2011р. спрямувати
на розвиток пiдприємства ).
6
Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства та затвердження
його планiв на 2012 рiк.
(99,98% голосiв, присутнiх на зборах затверджено план роботи ПуАТ НЛЗ на
2012 рiк.)
7
Надання дозволу про вчинення значних правочинiв термiном на 1 рiк (по
27.04.2013р.).
а). головi Правлiння, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх
предметом, становлять в сумi до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства без рiшення загальних зборiв i наглядової ради (з
повiдомленням про це наглядової ради);
б). Наглядовiй радi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх
предметом, становлять в сумi до 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства без рiшення загальних зборiв
(Загальними зборами акцiонерiв затверджено надання дозволу головi правлiння
та наглядовiй радi про вчинення значних правочинiв термiном на 1 рiк 99,98%
голосами, присутнiх на зборах.)

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

Аудиторська фiрма у формi приватного
пiдприємства "АФК-Аудит"
Приватне підприємство
33731709
43000, Волинська обл., - р-н, м.Луцьк,
Рiвненська,48
серiя А №003688
Аудиторська палата України
15.12.2005

Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Опис

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

0334433577
0334433577
Аудиторськi послуги
Аудит проводився предстаником фiрми
в
м.
Нововолинську,
вул.
Св.Володимира,3
Зберiгач - ПАТ КБ ПРИВАТБАНК в
особi фiлiї "Захiдне головне
регiональне управлiння"
Публічне акціонерне товариство
20784660.
79008, Львівська обл., - р-н, м. Львiв,
Гуцульська,15
серiя АВ №483524
ДКЦПФР
05.08.2009
977472
0322 977472
Провадження професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - депозитарної
дiяльностi, а саме депозитарної
дiяльностi зберiгача цiнних паперiв:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
30.04.2010
р.
про
проведення
дематерiалiзацiї акцiй, АТ припинило
дiю договiру №21/2009 вiд 13.07.2009
р. на ведення документарного облiку
прав власностi на цiннi папери ,
укладений
з
вiдокремленним
пiдроздiлом реєстратора фiлiї "Захiдне
головне управлiння" у м. Львовi, код
ЕДРПОУ 20784660
( ПАТ КБ
ПРИВАТБАНК) та уклало новий
договiр №ЭЛ-02/10 вiд 15.07.2010р. на
ведення
бездокументарного облiку
прав власностi на цiннi папери
ПАТ"НЛЗ".

Депозитарiй
Відкрите акціонерне товариство
30370711
01001, Київська обл., - р-н, м. Київ,
Б.Грiнченка,3
серiя АВ №189650
ДКЦПФР
19.09.2006
(044) 279-65-40

Факс
Вид діяльності

Опис

(044) 279-13-25
Провадження професiйної дiяльностi на
фондовому ринку - депозитарної
дiяльностi, а саме депозитарної
дiяльностi цiнних паперiв
Провадження професiйної дiяльностi
на фондовому ринку - депозитарної
дiяльностi,
а
саме депозитарної
дiяльностi цiнних паперiв.
ПАТ "НЛЗ" уклало договiр № Е-616
вiд
25
червня
2010
р.
про
обслуговування емiсiї ЦП .

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
18.06.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
10/03/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Волинське т/у
ДКЦПФР

4
UA 4000072722

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
0,25
6 272 240
1 568 060
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
Протягом звiтного перiоду проведена дематерiалiзацiя акцiй, отримано нове свiдоцтво про випуск акцiй 18.06.2010 р.
Облiгацiї чи будь- якi iншi цiннi папери товариства не випускались, додаткових емiсiй акцiй в звiтному перiодi не було.
Акцiй власної емiсiї не викуплялись i не продавались. Акцiї товариства не обиртаються на фондових бiржах i не приймають участi у лiстингу.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" є єдиним з найбiльших ливарних заводiв захiдного
регiону України.
Пiдприємство засновано вiдповiдно до рiшення засновникiв вiд 28.09.1995р.шляхом
перетворення орендного пiдприємства Нововолинський ливарний завод у Вiдкрите акцiонерне
товариство "Нововолинський ливарний завод" згiдно до вимог Декрету Кабiнету мiнiстрiв
України вiд 20.05.93р., № 57 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних
пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв,зданих в оренду ".
З 18.05.2010р. у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514 вiд
17.09.2008р. ВАТ "Нововолинський ливарний завод" перейменовано у ПуАТ "Нововолинський
ливарний завод"
Повна назва пiдприємства: Публiчне акцiонерне товариство "Нововолинський ливарний
завод ", скорочена назва: ПуАТ "Нововолинський ливарний завод ".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього
звітного періоду
Органiзацiйна структура ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" складається з ливарного цеху
(дiльницi сталевого i чавунного литва, кольорового литва, формувально-вибивна, стержнева,
термообрубна, механiчна, енергодiльниця, шихтовий двiр, модельна дiльниця), експреслабораторiї (контролюють якiсть формувальних та стержневих сумiшей, хiмiчний склад та
структуру металу) та вiддiлiв головного металурга, комерцiйного вiддiлу, вiддiлу матерiальнотехнiчного постачання, виробничо-диспетчерського вiддiлу, вiддiлу технiчного контролю,
енергомеханiчного вiддiлу, бухгалтерiї, економiчної групи, вiддiл кадрiв). На пiдприємствi є
склади (центральний, iнструментальний, склад брухтiв та готової продукцiї), а також є їдальня i
медпункт.
ПуАТ "НЛЗ" немає у своїй структурi дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства зi сторони третiх осiб протягом звiтного перiоду не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється за фактичними витратами на їх
придбання, доставку, монтаж (встановлення) та виготовлення.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться щомiсячно за методом зменшення
залишкової вартостi ОЗ у вiдповiдностi до норм, встановленних Законом України "Про
оподаткування прибутку пiдприємств", лiквiдацiйна вартiсть на пiдприємствi не визначається.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв проводиться прямолiнiйним методом виходячи
з термiну їх використання але не бiльше 10 рокiв.
Облiк виробничих запасiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї, товарiв здiйснюється
за їх фактичною собiвартiстю. Оцiнка запасiв при вiдпуску їх у виробництво чи iншому вибуттi
здiйснюється за методом ФIФО для взаємозамiнних запасiв, а для запасiв, якi не змiнюють одне
одного, оцiнка проводиться за iдентифiкованою собiвартiстю. До малоцiнних матерiальних
необоротних активiв вiдносяться активи, термiном служби бiльше 1 року та вартiстю менше
1000грн., нарахування амортизацiї по таких активах здiйснюється при передачi їх в

експлуатацiю за нормою 50% вiд їх вартостi при передачi та 50% вiд вартостi при вибуттi
(списаннi).
Доходи та витрати визначаються на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i
вiдображаються в бух.облiку в тих перiодах, до яких вони вiдносяться.
Резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi не визначається. Резервування коштiв на
забезпечення оплат вiдпусток та iнших витрат i платежiв не проводиться.
Податковий облiк ведеться вiдповiдно до чинного законодавства.

Текст аудиторського висновку
Аудиторська фiрма у формi приватного пiдприємства

.м.Луцьк, пр.Волi 44/3
Представник в м.Нововолинську:
вул.Св Володимира,3 тел.(0334433577)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3688,
видане Рiшенням Аудиторської палати України 15.12.2005р.

Аудиторський висновок № 01/03
аудиторської фiрми "АФК - Аудит"
про фiнансову звiтнiсть емiтента цiнних паперiв
ПуАТ "Нововолинський ливарний завод"

06.03.2013р.

м.Нововолинськ

Правлiнню та акцiонерам
ПуАТ "Нововолинський ливарний завод "
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Згiдно укладеного договору на виконання аудиторських послуг вiд 06.02.2013р.
Аудиторською фiрмою ПП "АФК - Аудит" (Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв
аудиторської дiяльностi № 3688 видане Рiшенням Аудиторської палати України 15.12.2005р.)
проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ПуАТ "Нововолинський ливарний завод"
за звiтний перiод 2012року. Аудиторська перевiрка проводилась вибiрковим масштабом, була
розпочата 12.02.2013р. i закiнчена 05.03.2013 року.
Аудит проводився на пiдставi вищезазначеного договору, Законiв України "Про
аудиторську дiяльнiсть","Про цiннi папери та фондову бiржу","Про акцiонернi товариства" з
урахуванням положень Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, зокрема до МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi", 701"Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", 705 "Модифiкацiя думки у
звiтi незалежного аудитора", № 720"Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi
фiнансовi звiти" № 800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань спецiального
призначення ". Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р.
за № 1528 "Про затвердження положення щодо аудиторських висновкiв, якi подаються до
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:", Рiшенням ДКЦПФР вiд 31 сiчня 2008
р. за № 69 "Про затвердження iнструктивного листа щодо обсягу розкриття емiтентами

iнформацiї про аудиторський висновок, який оприлюднюється в офiцiйному друкованому
виданнi та розмiщується в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв в складi регулярної рiчної
iнформацiї...". Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011
№ 1360" "Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв. Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiд 03.04.2012р. № 472 "Про затвердження роз'яснення "Про порядок застосування Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Комiсiї вiд 29.09.2011 № 1360" та iнших
законодавчих актiв, що регулюють дiяльнiсть аудиту i учасникiв фондового ринку,
Ми перевiрили фiнансову звiтнiсть товариства, яку складено частково з урахуванням
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi " на основi звiтних форм передбачених
Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку 1"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", згiдно з Додатками до
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2" Баланс " Форми №1 станом на 31.12..2012р.,
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3" Звiт про фiнансовi результати " за 12 мiсяцiв
2012р., Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4" Звiт про рух грошових коштiв " за
2012р.Форми №3, Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5" Звiт про власний капiтал
" за 12 мiсяцiв 2012р.Форми №4, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2012рiк Форми №5,
затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.11.2000р. №302 Зазначенi звiтнi
документи мiстять в собi наведену iнформацiю про стан активiв, рух грошових коштiв, про
власний капiтал, зобов'язання, про фiнансовi результати, iнформацiю прiоритетних звiтних
сегментiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства, що характеризують змiни фiнансового
стану за звiтний перiод 2012 року , що завершився 31.12.2012р.
Вiдповiдальнiсть за цю звiтнiсть несе керiвництво товариства. У нашi обов'язки входить
висловлення незалежної думки i пiдготовка висновку на пiдставi iнформацiї, отриманої пiд час
проведення аудиторської перевiрки представленої фiнансової звiтностi .
Перевiрку здiйснено вiдповiдно до нормативiв аудиту ,що дiють в Українi, згiдно з якими ми
спланували та провели аудиторську перевiрку з метою збирання достатнiх доказiв того, що
фiнансовi звiти пiдприємства яке перевiряється не мiстять суттєвих помилок, а також
визначенням принципiв ведення бухгалтерського облiку , що застосовуються пiдприємством та
їх оцiнку.
.
В результатi проведеного аудиту встановлено:
Загальнi вiдомостi про товариство
Пiдприємство засновано вiдповiдно до рiшення засновникiв вiд 28.09.1995р.шляхом
перетворення орендного пiдприємства Нововолинський ливарний завод у Вiдкрите акцiонерне
товариство "Нововолинський ливарний завод" згiдно до вимог Декрету Кабiнету мiнiстрiв
України вiд 20.05.93р., № 57 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних
пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду ".
З 18.05.2010р. у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514 вiд
17.09.2008р. ВАТ "Нововолинський ливарний завод" перейменовано у ПуАТ "Нововолинський
ливарний завод"
Повна назва пiдприємства: Публiчне акцiонерне товариство "Нововолинський ливарний
завод ", скорочена назва: ПуАТ "Нововолинський ливарний завод ".
Форма власностi - приватна.
Юридична адреса: 45400, Волинська область, м.Нововолинськ, вул.Луцька,29,
що
вiдповiдає дiйсному мiсцезнаходженню. Банкiвськi реквiзити: розрахунковий рахунок
26003237042009 в ПАТ КБ "Приватбанк" м.Нововолинськ , МФО 303440, Код ЄДРПОУ

05799344.
Статутнi
документи пiдприємства зареєстрованi рiшенням Виконавчого комiтету
Нововолинської мiської ради 29.12.95р., № 456-р. Статут перереєстровано в новiй редакцiї
18.05.2010р., реєстрацiйний №11991050006000209.
Виписка серiї АБ №239208 видана 28.11.2012р Державною реєстрацiйною службою України
про включення ПуАТ "Нововолинський ливарний завод " в єдиний державний реєстр
юридичних осiб..
ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" є юридичною особою, має самостiйний баланс i
проводить свою дiяльнiсть на пiдставi та у вiдповiдностi до чинного законодавства України i
Статуту.
Згiдно Довiдки АБ №661755 виданої 25.12.2012р. вiддiлом статистики в м.Нововолинську
основними видами дiяльностi ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" за КВЕД-2010 є:
24.52 лиття сталi
24.51 лиття чавуну
24.54 лиття iнших кольорових металiв
46.72 оптова торгiвля металами та металевими рудами.
Середньооблiкова чисельнiсть працюючих - 607 чол.
Згiдно довiдки ПуАТ "Нововолинський ливарний завод №13/64 вiд 12.12.2013р. його
акцiонерами є фiзичнi i юридичнi особи, якi набули права власностi на акцiї товариства в
процесi приватизацiї. Загальна кiлькiсть акцiонерiв товариства становить - 980 , з них - 1
юридична особа, частка яких в статутному капiталi складає 81,1049%, та
1009 - фiзичних осiб з часткою - 18,1049%
Розмiр статутного капiталу Товариства становить - 1568060 грн., який подiляється на
6272240 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одиницю. На
перiод перевiрки вiдкритої пiдписки на акцiї не має. Додатковий випуск акцiй не
проводився. Статутний капiтал сплачений повнiстю. Товариство випустило акцiї на весь
розмiр статутного фонду i проводить їх реєстрацiю в порядку визначеному чинним
законодавством. Дивiденди по акцiях в 2012 роцi не нараховувались.
Зберiгачем цiнних паперiв є ПАТ КБ "Приватбанк" в особi фiлiї Захiдного головного
регiонального управлiння ПАТ КБ "Приватбанк" ( 79008, м. Львiв, вул. Гуцульська ,15), з
яким укладений договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № эл-02/10 вiд 15.07.2010р.
Депозитарiй: ВАТ "Нацiональний депозитарiй України", 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3.
Код ЄДРПОУ 30370711 . Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв Е-616 вiд 25.06.
2010 року
Рiчна iнформацiя емiтента ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" розмiщена на базi даних
Комiсiї 11.04.12р., опублiкована в Бюлетенi Цiннi папери в України №73 вiд 20.04.2012р.
.Останнiй звiт до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку був поданий 29.04.2012р. Щорiчнi
збори акцiонерiв проводились 27.04.2012р.
Виконання значних правочинiв
Аудиторами перевiренi вчиненi акцiонерним Товариством у звiтному перiодi .правочини в
процесi поточної господарської дiяльностi.
Проведеною аудиторською перевiркою Товариства встановлено, що господарськi правочини,
якi б перевищували його граничну сукупну вартiсть активiв на 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi
всiх активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариством. не вчинялись.

Стан корпоративного управлiння
Аудиторами розглянута допомiжна iнформацiя щодо стану корпоративного управлiння та

внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
При перевiрцi допомiжної iнформацiї встановлено, що вищим органом Товариства є загальнi
збори, до компетенцiї яких входить вирiшення будь-яких питань дiяльностi акцiонерного
товариства. Виконавчим органом Товариства в.2012р. здiйснювалось управлiння його поточною
дiяльнiстю на пiдставi Статуту вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв особi голови
правлiння Товариства.
Органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть
виконавчого органу, є наглядова рада Товариства в кiлькостi 5-х осiб.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства обрана ревiзiйна
комiсiя в складi 3-х осiб.
Внутрiшнiй аудитор вiдсутнiй в Товариствi, а для перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до Статуту Товариства залучаються зовнiшнi аудитори.
Вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв та iнформацiї про Товариство вiдповiдно до
Статуту покладена на голову правлiння та головного бухгалтера Товариства.
Стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi
товариства"

Iнформацiя щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей
Аудитори зазначають, що вiдповiдно до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора
щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором
фiнансову звiтнiсть", суттєвих розбiжностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту
та iншою iнформацiєю, що розкривається товариством - емiтентом цiнних паперiв та була
подана ним разом з фiнансовою звiтнiстю до Комiсiї цiнних паперiв , не встановлено.

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення
Вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi
фiнансової звiтностi" аудиторами виконанi процедури щодо виявлення i оцiнки ризикiв
суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Аудиторами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу, що вони визнають
свою вiдповiдальнiсть за розробку, встановлення й пiдтримання внутрiшнього контролю для
запобiгання та виявлення шахрайства, розкрили аудиторам iнформацiю про результати оцiнки
управлiнським персоналом ризику того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривлена
внаслiдок шахрайства, i про будь-якi розслiдування шахрайства або пiдозрюваного шахрайства,
що впливають на фiнансову звiтнiсть.
Нами на пiдставi професiйного скептицизму та судження було розроблено i виконано
аудиторськi процедури, характер, час та обсяг яких вiдповiдають оцiненим ризикам суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi тверджень. Зокрема пiд час виконання тестування
журнальних записiв, оцiнки об?рунтованостi облiкових оцiнок, використання рiзних методiв
вибiрки та рiзних звiрок, вивчення операцiй мiж пов'язаними сторонами, опитування персоналу
тощо проведено аналiз вiдiбраних рахункiв балансу та виконано аналiтичнi процедури на рiвнi
бiльшої деталiзацiї, а також звернено увагу на справжнiсть документiв та облiкових записiв. В
результатi проведених аудиторських процедур отримано достатнi та прийнятнi докази, що
стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур та зiбраних доказiв, дає
достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства.

Розкриття iнформацiї про особливi подiї , що впливають на фiнансово-господарський стан
товариства.
Розкрита пiдприємством-емiтентом iнформацiя про наявнiсть особливих подiй, якi
вiдбулися протягом звiтного року i можуть суттєво впливати на фiнансово-господарський стан
товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв , вiдповiдає
передбаченим вимогам ч.1 ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" .
Дана iнформацiя була розмiщена на загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР.
(Вiдомостi про змiну складу посадових осiб товариства було опублiковано у газетi Бюлетень
Цiннi папери України №58 вiд 29.03.2012р.)
Органiзацiя бухгалтерського облiку
Показники складеної фiнансової звiтностi розрахованi у вiдповiдностi до iснуючих
встановлених нормативiв бухгалтерського облiку, зокрема Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку що дiють в Українi, на пiдставi отриманих даних бухгалтерського
облiку, який ведеться на пiдприємствi, iз застосуванням спецiалiзованої комп'ютерної
бухгалтерської програми "Пiдприємство 7.7", як однiєї з форм облiку, з посиланням на первиннi
документи.
З метою забезпечення єдиних (постiйних ) принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi
поточних операцiй в бухгалтерському та складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до
вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" на
пiдприємствi 01.04.2011р виданий наказ №194, дiя якого обумовлює питання органiзацiї
бухгалтерського та ведення облiкової полiтики пiдприємства протягом 2011 року .На пiдставi
Наказу №107 вiд 06.02.2012р. iз доповненням, пiдприємством внесено змiни до облiкової
полiтики ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" на 2012р.
Для забезпечення достовiрностi бiльшої частини даних бухгалтерського облiку активiв та
їх вiдповiдностi фiнансовiй звiтностi., згiдно наказу № 823 вiд 19.12.2012р на пiдприємствi
вiдповiдно до вимог чинного законодавства з питань регулювання, органiзацiї, ведення
бухгалтерського облiку. проведено iнвентаризацiю товаро - матерiальних цiнностей Аудитори в
проведеннi iнвентаризацiї участi не брали, оскiльки ця дата передувала укладенню договору на
проведення аудиту за вказаний перiод. Результати
iнвентаризацiї вiдображенi в
бухгалтерському облiку. Вважаємо за доцiльне звернути бiльш достатню увагу при проведеннi
iнвентаризацiї в повному її обсязi, на наявнiсть, стан i оцiнку оборотних активiв, поточних
зобов'язань пiдприємства та належного документального оформлення.

Розкриття iнформацiї про стан активiв товариства

Класифiкацiю, порядок оцiнки активiв та їх використання у представленiй фiнансовiй
звiтностi, визначено з урахуванням вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 1
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 2 "Баланс", 3"Звiт про фiнансовi результати",
7"Основнiфонди", 8"Нематерiальнi активи", 9"Запаси", 10 "Дебiторська заборгованiсть",
14"Оренда", 16" Витрати",28"Зменшення корисностi активiв", 31 "Фiнансовi витрати" на
пiдставi отриманих даних балансових рахункiв - 10,11,15,20,22,23,28,30,31,36,37, класiв 1,2,3
бухгалтерського облiку згiдно положень Iнструкцiї № 291 "Про застосування Плану рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань , господарських операцiй пiдприємств ".

Загальний розмiр необоротних активiв пiдприємства (Код рядка 080 гр.4 роздiлу I - Форми
№1 Балансу) на кiнець звiтного перiоду вагомо збiльшився у порiвняннi з його початком на суму
59232,0 тис.грн. за рахунок надходження досить значної частини основних засобiв, якi iстотно
збiльшили первiсну вартiсть показникiв основних засобiв ,що становить їх загальну суму
96547,0 тис.грн.( Код рядкiв 031 роздiлу I - Форми №1 Балансу , 260 роздiлу II Форми 5
Примiток до фiнансової звiтностi ), та вiдповiдно залишкової вартостi основних засобiв, що
становить їх суму 77810,0тис.грн.. ( Код рядкiв 030 роздiлу I - Форми №1 Балансу , р.080,
260 роздiлiв I,II Форми 5 Примiток до фiнансової звiтностi ) i водночас вiдбулось збiльшення
показника статтi нарахованого зносу основних засобiв, що складає суму 18737,0тис.грн. (Коди
рядкiв 032 роздiлу I - Форми №1 Балансу , 260 роздiлу II. Основнi засоби Форми 5 Примiток до
фiнансової звiтностi ). При цьому за рахунок придбання, завершення монтажу обладнання i
введення його в експлуатацiю з одночасним включенням до складу основних засобiв, доволi
суттєво зменшилась на суму 24597,0 тис.грн. вартiсть показника незавершених капiтальних
iнвестицiй, що становить загальну суму 2664,0 тис.грн.. (Коди рядкiв 020 роздiлу I - Форми №1
Балансу, 290 роздiлу III Форми 5 Примiток до фiнансової звiтностi ).В пiдсумку, загальний
розмiр необоротних активiв пiдприємства на кiнець звiтного перiоду разом становлять їх
спiльний показник в сумi 80474,0 тис.грн. (Код рядка 080 гр.4 роздiлу I - Форми №1 Балансу).
Загальна вартiсть оборотних активiв пiдприємства на кiнець звiтного перiоду у порiвняннi з
його початком досить вагомо збiльшилась на суму 25072,0 тис.грн. i становить загальний розмiр
показникiв в сумi 105632,0тис.грн.(Код рядка 260 Форми №1 Балансу). При цьому вiдбулось
незначне збiльшення на суму 72,0 тис.грн. в порiвняннi з початком звiтного року, залишкiв
виробничих запасiв, що становлять суму 17182,0тис.грн., i збiльшення показника незавершеного
виробництва в сумi 372,0тис.грн.,що складає залишок в сумi 2023,0 тис.грн. i в той же час
особливо значного зросту на суму 15324,0тис.грн. досяг показник готової продукцiї на складах
пiдприємства,що становить загальну суму 26912,0 тис.грн., а також збiльшились на суму 1823,0
тис.грн. залишки товарiв якi склали їх показник в сумi 2111,0 тис.грн., що в пiдсумку становить
балансову вартiсть цiєї частини показникiв оборотних активiв в загальнiй сумi 48228,0 тис.грн.
(Коди рядкiв 100,120,130,140 Форми №1 Балансу, рядка 920 роздiлу VIII "Запаси" Форми 5
Примiток до фiнансової звiтностi). Крiм цього,внаслiдок проведення розрахункiв з
пiдприємством значно знизився на суму 11772,0 тис.грн. розмiр дебiторської заборгованостi за
вiдвантажену замовникам продукцiю, що складає показник в загальнiй сумi 14588,0 тис.грн.
(Коди рядкiв - 160,161 Форми №1 Балансу, р.940 роздiлу IХ Дебiторська заборгованiсть Форми
5 Примiток до фiнансової звiтностi). При цьому необхiдно зазначити, що у вiдповiдностi до
вимог ПСБО 10 "Дебiторська заборгованiсть", пiдприємства створюють резерв сумнiвних
боргiв дебiторської заборгованостi, щодо якої iснують ризики неповернення, проте показник
статтi резерву сумнiвних боргiв у фiнансовiй звiтностi товариства не наведений. (Код рядка 162
форми № 1 Балансу). З метою пiдтвердження повноти показникiв дебiторської заборгованостi
товариства , вибiрково проведеною перевiркою, на запит аудиторiв було надано акти звiряння
розрахункiв товариства з окремими його покупцями i замовниками, зокрема , ПАТ "Дизельний
завод" станом на 31.11.2012р.., ТзОВ "Метал-Холдинг Львiв" станом на 31.12.2012р., ТзОВ
"Денал груп" станом на 31.11.2012р., ТзОВ "Євроекспрес пошта " станом на 31.12.2012р.,ДП
"УкрНДIВ" станом на 31.12.2012р. Розбiжностей по даним бухгалтерського облiку мiж
товариством та вказаними покупцями i замовниками не встановлено.
Також, необхiдно зазначити про доволi суттєве зростання в сумi 1397,0 тис.грн. розмiру
дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом., що становить його показник в сумi
4368,0тис.грн... (Код рядка 170 Форми №1 Балансу). В той же час незначно зменшились на суму
39,0тис.грн. розмiр iншої поточної дебiторської заборгованостi , яка становить показник в сумi
71,0 тис.грн. (Коди рядкiв - 210 Форми №1 Балансу, р.950 роздiлу IХ Дебiторська заборгованiсть
Форми 5 Примiток до фiнансової звiтностi)., а також на суму 4,0 тис.грн. мiнiмально знизився
показник iнших оборотних активiв, що становить суму 11,0 тис.грн. (Код рядка 250 Форми №1
Балансу). В частинi визначення показника грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдбулось суттєве

зменшення на суму 245,0тис.грн. в порiвняннi з початком року наявностi грошових коштiв в
нацiональнiй валютi ,що складають їх залишок в сумi 402,0тис.грн. (Код рядка 230 Форми №1
Балансу),однак в той же час привертає увагу доволi вагоме збiльшення на суму 18004,0 тис.грн.
залишку коштiв пiдприємства в iноземнiй валютi, якi становлять еквiвалентний показник в сумi
37964,0тис.грн. (Код рядка 240 Форми №1 Балансу). Обчисленi показники фiнансової звiтностi
документально пiдтверджують наявнiсть, надходження та використання грошових коштiв
пiдприємства, якi визначено у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку
4 "Звiт про рух грошових коштiв". Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду
розрахований по результатам їх руху, що вiдбувся внаслiдок здiйснення пiдприємством в
2012р.операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi i становить загальну їх суму 38366,0
тис.грн. (Код рядка 430 Звiту про рух грошових коштiв).При цьому слiд зазначити, що
вирахуваний показник вiдповiдає сумарному значенню кодiв рядкiв 230,240 роздiлу II форми
№1 Балансу та рядка 690 роздiлу VI "Грошовi кошти" Форми 5 Примiток до фiнансової звiтностi
i пiдтверджує їх вiдповiднiсть облiку та наявностi грошових коштiв у пiдприємства на його
рахунках в банку i касi в аналогiчнiй сумi 38366,0тис.грн.
Як вбачається зi статей балансу, що всi види оборотних активiв пiдприємства в порiвняннi з
минулим звiтним перiодом 2011року досить вагомо зросли i становлять загальну балансову їх
вартiсть в сумi 186106,0 тис грн (Код рядка 280 Форми №1 Балансу). На завершальному етапi
розкриття iнформацiї про активи балансу можна стверджувати, що їх загальний розмiр
дорiвнює сумi зобов'язань та власного капiталу пiдприємства
Розкриття iнформацiї про пасиви
Класифiкацiю, порядок оцiнки статей пасивiв та їх використання у представленiй фiнансовiй
звiтностi, визначено з урахуванням вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 2
"Баланс", 5 "Звiт про власний капiтал", 11 "Зобов'язання", на пiдставi отриманих даних
балансових рахункiв - 36, 37, 40, 42, 43, 50, 52, 63, 64, 65, 66, 68 класiв 3, 4, 5, 6 бухгалтерського
облiку згiдно положень Iнструкцiї № 291 "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського
облiку активiв, капiталу, зобов'язань, господарських операцiй пiдприємств ".
Розкриття iнформацiї про стан власного капiталу товариства
Правильнiсть визначення у фiнансовiй звiтностi складу i розмiру власного капiталу
розрахованого на пiдставi даних облiку, пiдтверджується вiдображенням сум власного капiталу
в окремих статтях балансу за вiдповiдною структурою та за призначенням згiдно Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс" з урахуванням вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал". Загальний розмiр власного капiталу у
порiвняннi з минулим звiтним перiодом досить вагомо збiльшився на суму 54514,0 тис грн
(Коди рядкiв 130,290 Форми № 4 Звiту про власний капiтал, Код рядка 380 Форми №1 Балансу)
за рахунок зростання
по результатам фiнансово-господарської дiяльностi показника
нерозподiленого прибутку за рахунок отриманого пiдприємством в 2012р доволi значних
розмiрiв чистого прибутку в аналогiчнiй сумi 54514,0 тис. грн. (Код рядка 220 Форми №2 Звiту
про фiнансовi результати), в пiдсумку це збiльшило загальнi прибутки , що були отриманi
пiдприємством в попередньому звiтному перiодi, якi на початок 2012р. становили їх суму
115842,0тис.грн. (Код рядка 350 гр.3 Пасиву Форми №1 Балансу). i на кiнець звiтного перiоду
2012року , показник нерозподiленого прибутку складає позитивний результат в сумi
170356,0тис.грн. (Код рядка 350 гр.4 Пасиву Форми №1 Балансу). Iншi види власного капiталу
на протязi звiтного року не змiнювались i складають їх попередньо отриманi значення.
Зокрема, розмiр статутного капiталу товариства становить - 1568,0 тис. грн. (Код рядка 300
гр.4 Пасиву Форми №1 Балансу), який подiляється на 6272240 штук простих iменних акцiй,
номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одиницю. Розмiр iншого додаткового капiталу становить

9125,0 тис. грн. (Код рядка 330 гр.4 Пасиву Форми №1 Балансу). В цiлому, загальний розмiр
власного капiталу пiдприємства на кiнець звiтного перiоду 2012р. складає суму 181049,0тис.грн
(Коди рядкiв 380 Форми №1 Балансу, р.300 Форми № 4 Звiту про власний капiтал).
При цьому необхiдно зазначити, що у вiдповiдностi до чинного законодавства, зокрема
вимогами ч.3 ст.155 ЦК України передбачається , що пiсля закiнчення кожного наступного
фiнансового року пiдприємство зобов'язане здiйснювати розрахунок вартостi чистих активiв.
Виходячи зi змiсту Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 19"Об"єднання
пiдприємств", "чистi активи" - це активи пiдприємства за вирахуванням його зобов'язань. При
цьому, враховуючи Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 17.11.2004 р. № 485 за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi звiтного 2012
року розмiр статутного капiталу становив суму 1568,0 тис. грн.(Коди рядкiв 300 Форми №1
Балансу,р.300 Форми № 4 Звiту про власний капiтал), який є в доволi значнiй мiрi меншим вiд
величини чистих активiв, розрахункова вартiсть яких становить 181049,0 тис. грн.(186106-495899).Отже, вимоги цiєї правової норми товариством дотримуються.
Розкриття iнформацiї про стан зобов'язань товариства.
Розмiр вiдображених у фiнансовiй звiтностi зобов'язань пiдприємства визначено у
вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 2"Баланс", 11"Зобов'язання" з
урахуванням особливостей оцiнки щодо зобов'язань, установлених iншими положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку. Суми визначених зобов"язань є реальними, та
вiдповiдають даним облiку, однак для повної достовiрностi повиннi бути пiдтвердженi
результатами проведення iнвентаризацiї в повному її обсязi, а також актами звiряння
взаєморозрахункiв з контрагентами.
Серед показникiв довгострокових зобов'язань по роздiлу III пасиву Балансу у пiдприємства
рахуються вiдстроченi податковi зобов'язання в сумi 99,0тис.грн., що виникли внаслiдок
фiнансово-господарської дiяльностi за попереднi звiтнi перiоди . (Код рядка 480 Форми №1
Балансу) .
В частинi визначених показникiв поточних зобов'язань, доцiльно буде зазначити , що у
порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом серед показникiв поточних зобов'язань привертає
увагу iстотне зниження на суму 518,0 тис .грн. показника статтi кредиторської заборгованостi ,
що становить загальну суму 2884,0 тис. грн. (Код рядка 530 Форми №1 Балансу). Водночас в
порiвняннi з минулим звiтним перiодом вiдбулось незначне зниження в сумi 35,0тис.грн.
показника розрахункiв з бюджетом, який на кiнець звiтного перiоду становить заборгованiсть
товариства в сумi 166,0тис.грн. (Код рядка 550 Форми №1 Балансу). В частинi змiни значень
iнших розрахованих показникiв пiдприємства цього роздiлу пасиву вiдбулось незначне
зменшення на суму 94,0 тис. грн. показника розрахункiв товариства зi страхування,який складає
поточну заборгованiсть в сумi 462,0 тис. грн. .(Код рядка 570 Форми №1 Балансу) , а також
зменшення на суму 56,0 тис. грн. показника поточних зобов'язань по розрахунках товариства з
оплати працi., що становить залишок поточної заборгованостi товариства перед його
працiвниками вiдповiдно в сумi 1087,0тис.грн.(Коди рядкiв 580 Форми №1 Балансу). В той же
час змiнився в сторону його збiльшення на суму 131,0 тис. грн. показник статтi iнших поточних
зобов'язань, що становить кредиторську заборгованiсть товариства в сумi 359,0тис.грн.(Код
рядка 610 Форми №1 Балансу). Необхiдно зазначити, що вибiрково проведеною перевiркою, з
метою пiдтвердження повноти серед показникiв кредиторської заборгованостi , аудиторам на їх
запит було надано акти звiряння розрахункiв товариства з окремими його контрагентами,
зокрема ПАТ "Кульчинський силiкатний завод" станом на 01.01.2013р. за перiод липеньгрудень 2012р., ТзОВ "Донецький завод приймально-транспортного обладнання" за перiод
лютий - листопад 2012р.. ПАТ "Iльницький завод МЗУ" за перiод вересень 2012р - лютий
2013р.,ТзОВ "Саббiа груп" за перiод сiчень-грудень 2012р. Розбiжностей даних бухгалтерського

облiку мiж товариством i вказаними контрагентами не встановлено
В цiлому значення показникiв поточних зобов'язань товариства в порiвняннi з минулим
звiтним перiодом, в доволi незначнiй мiрi зменшились на суму 592,0 тис.грн. i становлять
загальний їх розмiр 4958,0 тис.грн. (Код рядка 620 Форми №1 Балансу).

Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати
Прибутковий фiнансовий результат в сумi 54514,0 тис грн , який отримало пiдприємство в
2012 роцi вiд звичайної його дiяльностi , що вiдображений у фiнансовiй звiтностi (Код рядка
220 Форми №2 Звiту про фiнансовi результати) згiдно до вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", з урахуванням вимог Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку 15 "Доходи" , 16"Витрати" 17 "Податок на прибуток" є
реальним та вiдповiдає даним бухгалтерського облiку.
Отримання прибуткового показника фiнансової звiтностi пiдприємства, насамперед
обумовлено досить значним зростанням доходiв вiд реалiзацiї продукцiї, якi у порiвняннi з
минулим звiтним перiодом достатньо вагомо збiльшились на суму 9125,0 тис грн i склали
показник чистих доходiв товариства в загальнiй сумi 215732,0 тис грн (Код рядка 035 Форми
№2 Звiту про фiнансовi результати). При цьому вiдбулось досить вагоме зростання показника
собiвартостi реалiзованої продукцiї, розмiр якого в значнiй мiрi збiльшився у порiвняннi до
цього ж показника минулого звiтного року в сумi 35531,0 тис. грн. i становить загальну суму
134302,0 тис. грн. (Код рядка 040 Форми №2 Звiту про фiнансовi результати). В частинi
здiйснених товариством витрат вiд операцiйної дiяльностi , суттєво збiльшились на суму 814,0
тис. грн. отриманi показники статей адмiнiстративних витрат пiдприємства що складають їх
суму 7510,0тис.грн.(Код рядка 070 Форми №2 Звiту про фiнансовi результати)., i понесенi при
цьому витрати на збут, якi дещо зросли на суму 188,0 тис. грн. i становлять їх розмiр 1204,0 тис.
грн.(Код рядка 080 Форми №2 Звiту про фiнансовi результати). В той же час iстотно зросли на
суму 697,0 тис. грн. iншi фiнансовi доходи,якi склали загальну їх суму 723,0тис.грн. .(Код рядка
120 Форми №2 Звiту про фiнансовi результати) а також на суму 363,0 тис. грн. зрiс зведений
показник отриманих пiдприємством iнших доходiв , який становить загальну їх суму 86855,0
тис. грн.(Код рядка 130 Форми №2 Звiту про фiнансовi результати). Однак, значну увагу
привертає достатньо вагоме зменшення на суму -2302,0 тис. грн. отриманих пiдприємством
iнших витрат об'єднаних в складi показника статтi iнших витрат пiдприємства, що разом
становлять загальну їх суму 86831,0 тис. грн. (Код рядка160 Форми №2 Звiту про фiнансовi
результати). Крiм цього визначений показник статтi нарахованого податку на прибуток
пiдприємства становить суму 18949,0тис.грн. .(Код рядка 180 Форми №2 Звiту про фiнансовi
результати). Поряд з визначеними фiнансової звiтностi за статтями витрат, привертають також
увагу розрахованi пiдприємством за звiтний перiод 2012року показники роздiлу елементiв
операцiйних витрат, змiни по яких визначенi у порiвняннi з минулим звiтним перiодом в
сторону їх доволi значного збiльшення на суму 35748,0 тис. грн., та складають загальну їх суму
142231,0тис.грн. (Ряд.280 Розд.II Форми №2 Звiту про фiнансовi результати.).В частинi
розподiлу по елементам операцiйних витрат, вагоме їх значення серед отриманих показникiв
припадає , зокрема елементам матерiальних затрат в сумi 96187,0 тис. грн., витрат на оплату
працi в сумi 26687,0 тис. грн. та вiдрахувань на соцiальнi заходи в сумi 11851тис.грн., що
вiдповiдно вiдображено в р.230,240,250 Роздiлу II Форми №2 Звiту про фiнансовi результати.
Чистий прибуток та дивiденди на одну просту акцiю (Коди рядкiв 320-340 Форми №2 Звiту про
фiнансовi результати) Роздiлу III Розрахунку показникiв прибутковостi акцiй, товариством не
визначався. Серед проведених розрахункiв показникiв прибутковостi акцiй залишилась
незмiнною середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 6272240 грн.(Коди рядкiв 300,310 Форми № 2
Звiту про фiнансовi результати),в той же час показник скоригованого чистого прибутку/збитку
на одну просту акцiю товариством не визначався. (Код рядка 320,330 Форми № 2 Звiту про

фiнансовi результати)

Висновок

При складаннi фiнансової звiтностi пiдприємство керувалось нормами Закону України" Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi ", "Порядком подання фiнансової
звiтностi " ,затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 419 , Нацiональними
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iз урахуванням внесення останнiх змiн i
доповнень, що є обов'язковими при пiдготовцi фiнансової звiтностi, передбачених Наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.05.2008р №756, Методичними рекомендацiями
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.01.2001р., з перевiрки показникiв форм рiчної фiнансової
звiтностi iз змiнами i доповненнями.
Отриманi показники фiнансової звiтностi пiдприємства визначенi на пiдставi даних
бухгалтерського облiку i вiдповiдають дiйсностi. Визначенi показники форм фiнансової
звiтностi вiдповiдають порiвнювальним показникам iнших форм звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть подається у вiдповiднi державнi органи своєчасно.
Пiд час аудиторської перевiрки проаналiзовано бухгалтерськi принципи, якi застосовуються
товариством, розглянуто принципи оцiнки матерiальних статей
балансу, застосованi
керiвництвом товариства i звiтнiсть в цiлому.
Ми вважаємо, що зiбраної пiд час перевiрки iнформацiї достатньо для складання висновку.
Ми пiдтверджуємо, з урахуванням притаманних аудиту обмежень, що надана iнформацiя дає
дiйсне i повне уявлення про склад активiв i пасивiв суб'єкта перевiрки, фiнансова звiтнiсть
пiдприємства-емiтента цiнних паперiв може вiдповiдати вимогам чинного законодавства та
прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики. Прийнята система бухгалтерського облiку
вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам.
Справжня фiнансова звiтнiсть товариства за рiк ,що завершився 31 грудня 2012року по сутi є
попередньою фiнансовою звiтнiстю пiдприємства, яку пiдготовлено
з обмеженим
застосуванням мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi , шляхом проведення постатейної
методики трансформацiї цiєї звiтностi, як це описано в облiковiй полiтицi, враховуючи при
цьому , що за попереднi звiтнi перiоди ,закiнчуючи звiтний перiод 2011 року пiдприємство
готувало фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональними загальноприйнятими принципами
бухгалтерського облiку ,передбаченими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку,
що дiють в Українi.
На думку аудиторiв попередню фiнансову звiтнiсть товариства пiдготовлено з частковим
урахуванням норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi застосовуються на
початковiй стадiї її пiдготовки до звiтного перiоду , що закiнчується 31 грудня 2012р. Цю
попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням
описаної у примiтцi концептуальної основи спецiального призначення, що грунтується на
застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає Мiжнародний тандарт фiнансової звiтностi 1
"Перше застосування МСФЗ". При пiдготовцi цiєї попередньої фiнансової звiтностi ,
враховуючи обмеженiсть застосування до вiдповiдностi МСФЗ, зокрема
у примiтках
управлiнським персоналом пояснюються основнi принципи стосовно коригування показникiв,
що пiдлягали виконанню товариством на перехiднiй стадiї пiдготовки,а також оцiннi значення
ранiше опублiкованої фiнансової звiтностi за станом на 31 грудня 2011року, складеної на
концептуальнiй основi звiтних форм передбачених Положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку, що дiють в Українi.
На нашу думку попередня фiнансова звiтнiсть складена за даними бухгалтерського облiку та
в усiх суттєвих аспектах вiдображає фактичне фiнансове становище суб'єкта, що
перевiряється по результатам операцiй за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Аналiз показникiв фiнансового стану ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" за 2012р,. що
додається є невiд'ємною частиною аудиторського висновку.

Директор ПП "АФК-Аудит"

Мних В.М.

Аудитор
Сертифiкат серiї А- №003638,
виданий рiшенням АПУ
№ 74 вiд 29.01.1999р.
Дiю сертифiкату продовжено
До 29.01.2018р.

Мних В.М.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
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;
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
інформація 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
Основними видами продукцiї, що їх виробляє ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" є вироби
для рухомого складу залiзницi, вiдливки з сталей, сiрого чавуну, алюмiнiєвих сплавiв, запчастин
до авто та сiльгосптехнiки (маховики, корпуса, катки, зiрочки, колеса направляючi, диски),
церковнi дзвони, а також надання послуг з переплаву брухту чорних та кольорових металiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її
вартість і спосіб фінансування
Iнформацiя вiдсутня.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Загальний розмiр необоротних активiв пiдприємства (Код рядка 080 гр.4 роздiлу I - Форми №1
Балансу) на кiнець звiтного перiоду вагомо збiльшився у порiвняннi з його початком на суму
59232,0 тис.грн. за рахунок надходження досить значної частини основних засобiв, якi iстотно
збiльшили первiсну вартiсть показникiв основних засобiв ,що становить їх загальну суму
96547,0 тис.грн.( Код рядкiв 031 роздiлу I - Форми №1 Балансу , 260 роздiлу II Форми 5
Примiток до фiнансової звiтностi ), та вiдповiдно залишкової вартостi основних засобiв, що
становить їх суму 77810,0тис.грн.. ( Код рядкiв 030 роздiлу I - Форми №1 Балансу , р.080,
260 роздiлiв I,II Форми 5 Примiток до фiнансової звiтностi ) i водночас вiдбулось збiльшення
показника статтi нарахованого зносу основних засобiв, що складає суму 18737,0тис.грн. (Коди
рядкiв 032 роздiлу I - Форми №1 Балансу , 260 роздiлу II. Основнi засоби Форми 5 Примiток до
фiнансової звiтностi ). При цьому за рахунок придбання, завершення монтажу обладнання i
введення його в експлуатацiю з одночасним включенням до складу основних засобiв, доволi
суттєво зменшилась на суму 24597,0 тис.грн. вартiсть показника незавершених капiтальних
iнвестицiй, що становить загальну суму 2664,0 тис.грн.. (Коди рядкiв 020 роздiлу I - Форми №1
Балансу, 290 роздiлу III Форми 5 Примiток до фiнансової звiтностi ).В пiдсумку, загальний
розмiр необоротних активiв пiдприємства на кiнець звiтного перiоду разом становлять їх
спiльний показник в сумi 80474,0 тис.грн. (Код рядка 080 гр.4 роздiлу I - Форми №1 Балансу).
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
1. Високий податковий тиск з боку держави.
2. Проведення сертифiкацiї якостi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв I8О серiї 9001-2001.
3. Забезпечення енергоресурсами, висока вартiсть енергоресурсiв.
4. Забезпечення якiстю та порiвняно недорогою сировиною та матерiалами.
5. Модернiзацiя та замiна обладнання та технiки.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Товариство протягом звiтного перiоду законодавство непорушувало.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" є юридичною особою, має самостiйний баланс i
проводить свою дiяльнiсть на пiдставi та у вiдповiдностi до чинного законодавства України i
Статуту.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів

Укладених, але не виконаних договорiв у звiтному перiодi не спостерiгається.
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)
ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" перспективу свого розвитку бачить в реконструкцiї i
модернiзацiї виробництва шляхом закупки нового i модернiзацiї дiючого технологiчного
обладнання, впровадження нових прогресивних технологiй, зниження собiвартостi продукцiї i
пiдвищення рiвня її рентабельностi, в освоєннi нових , конкурентноздатних видiв продукцiї
(хомут тяговий, упор переднiй УП-3, корпус 106.01 - деталi автозчеплення для грузових вагонiв;
вироби художнього литва та iншi), економiї енергоресурсiв, пiдвищення рiвня квалiфiкацiї
кадрiв з одночасним ростом зарплати, впровадження механiзацiї i автоматизацiї виробництва,
пiдвищеннi продуктивностi працi та iнших напрямках.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробоки у звiтному роцi не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ у 2012 роцi не було.
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
д/в

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
24 363
77 810
12 883
45 301
5 987
23 067
1 337
2 517
4 156
6 925
0

0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 363
77 810
0
Знос основних засобiв становить 19 %.

Основні засоби,
всього (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
24 363
77 810
12 883
45 301
5 987
23 067
1 337
2 517
4 156
6 925

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
24 363

0
0
0
0
77 810

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
181 049
126 535
(тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)
1 568
1 568
Скоригований статутний капітал
1 568
1 568
(тис.грн.)
Чистi активи перевищують статутний капiтал товариства, що вiдповiдає вимогам
Опис
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
Висновок Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України у звiтному роцi дотриманi.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

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):
д/в

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
0

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

166

X

X

X

0

X

X

Види зобов’язань

Дата
виникнення

X

X

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

X

X

X
4 891
X
X
X
5 057
X
X
Товариство кредитами банку у 2012 роцi не користувалось.
Кредиторська заборгованiсть порiвняно з попереднiм звiтним
роком зменшилась.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення
події
1
27.03.2012
20.02.2012

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
28.03.2012
20.02.2012

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2010
1
0
2
2011
1
0
3
2012
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X

товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
(запишіть)

X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
5
4
0
1
4
1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 6
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
д/в
(запишіть)
Інше
д/в
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/в
(запишіть)

Ні
X
X
X

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
Інше (запишіть)
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Останнiй раз нового голову наглядової ради було обрано в 2010 роцi.
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
Члени правління (директор)
ні
ні
так
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
так
так
ні
ради)
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
так
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
ні
ні
Корпоративний секретар
так
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу
ні
ні
ні
з акціонерами

Інше (запишіть)
д/в

ні

ні

ні

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
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
так
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнестак
так
так
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
так
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
так
так
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової
так
ні
ні
ні
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
так
ні
ні
ні
ради
Обрання та відкликання голови та членів
так
ні
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
так
так
ні
ні
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
так
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження 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?

Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
У товариствi є ще 4 внутрiшнiх положення.

Ні
X

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернетзагальних
йній базі
ньо в
запит
сторінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
ДКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
так
так
так
так
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
так
ні
так
так
ні
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
так
ні
так
так
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
д/в
(запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
д/в
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
д/в
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
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 10
X
відсотків голосів
Інше
д/в
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
X
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше
У зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй ведення реєстру власникiв цiнних
(запишіть)
паперiв припинено
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Товариство керується "Принципами корпоративного управлiння в Українi", виданим ДКЦПФР у
2004 роцi та Законом України "Про акцiонернi товариства"

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Нововолинський ливарний завод"
Волинська область, м.Нововолинськ

Дата

КОДИ
10.12.2012

за ЄДРПОУ

05799344

Територія
за КОАТУУ
Організаційноправова форма
за КОПФГ
господарювання
Орган державного
за СПОДУ
управління
Вид економічної
Лиття сталі
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників (1): 607
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 45400, Україна, Волинська обл., - р-н, м. Нововолинськ, Луцька, 29
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

0710700000
10

27.52.0

Баланс
на 31.12.2012 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл

Код
рядка
2

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

010
011
012
020

0
0
(0)
27 261

0
0
(0)
2 664

030
031
032

24 363
37 315
( 12 952 )

77 810
96 547
( 18 737 )

035
036
037

0
0
(0)

0
0
(0)

040

0

0

045
050

0
0

0
0

055

0

0

056
057
060
065

0
(0)
0
0

0
(0)
0
0

Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

070
075
080

0
0
51 624

0
0
80 474

100
110
120
130
140
150

17 110
0
1 651
11 588
198
0

17 182
0
2 023
26 912
2 111
0

160
161
162

26 310
26 310
(0)

14 588
14 588
(0)

170
180
190
200
210
220

2 971
0
0
0
110
0

4 368
0
0
0
71
0

230
231
240
250
260
270
275
280

647
5
19 960
15
80 560
0
0
132 184

402
6
37 964
11
105 632
0
0
186 106
На кінець
звітного
періоду
4

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

1 568
0
0
9 125
0
115 842
(0)
(0)
0
126 535
0

1 568
0
0
9 125
0
170 356
(0)
(0)
0
181 049
0

400
410
415
416

0
0
0
0

0
0
0
0

I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах

Цільове фінансування (2)
Усього за розділом II
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

420
430

0
0

0
0

440
450
460
470
480

0
0
99
0
99

0
0
99
0
99

500

0

0

510

0

0

520
530

0
3 422

0
2 884

540
550
560
570
580
590
600

0
201
0
556
1 143
0
0

0
166
0
462
1 087
0
0

605

0

0

610
620
630
640

228
5 550
0
132 184

359
4 858
0
186 106

Примітки: Фiнансова звiтнiсть товариства, яку складено частково з урахуванням мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi " на основi
звiтних форм передбачених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 1"Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi", згiдно з Додатками до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2" Баланс "

Як вбачається зi статей балансу, що всi види оборотних активiв пiдприємства в порiвняннi з
минулим звiтним перiодом 2011року досить вагомо зросли i становлять загальну балансову їх
вартiсть в сумi 186106,0 тис грн (Код рядка 280 Форми №1 Балансу). На завершальному етапi
розкриття iнформацiї про активи балансу можна стверджувати, що їх загальний розмiр
дорiвнює сумi зобов'язань та власного капiталу пiдприємства
Класифiкацiю, порядок оцiнки статей пасивiв та їх використання у представленiй фiнансовiй
звiтностi, визначено з урахуванням вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 2
"Баланс", 5 "Звiт про власний капiтал", 11 "Зобов'язання", на пiдставi отриманих даних
балансових рахункiв - 36, 37, 40, 42, 43, 50, 52, 63, 64, 65, 66, 68 класiв 3, 4, 5, 6 бухгалтерського
облiку згiдно положень Iнструкцiї № 291 "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського
облiку активiв, капiталу, зобов'язань, господарських операцiй пiдприємств ".
Керівник

Чернявський I. В.

Головний бухгалтер

Бай М.М.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Нововолинський ливарний завод"
Волинська область, м.Нововолинськ

Територія
Орган державного
управління
Організаційноправова форма
господарювання
Вид економічної
Лиття сталі
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата

КОДИ
31.12.2012

за ЄДРПОУ

05799344

за КОАТУУ

0710700000

за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

10
27.52.0

v

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи (1)

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801003
За звітний
За попередній
період
період
3
4

010

239 938

230 776

015
020
025
030

( 24 206 )
(0)
(0)
(0)

( 24 169 )
(0)
(0)
(0)

035

215 732

206 607

040

( 134 302 )

( 98 771 )

050

81 430

107 836

055
060

(0)
0

(0)
0

061

0

0

070
080
090

( 7 510 )
( 1 204 )
(0)

( 6 696 )
( 1 016 )
(0)

091

(0)

(0)

100

72 716

100 124

105
110
120
130

(0)
0
723
86 855

(0)
0
26
86 492

Фінансові витрати
140
(0)
(0)
Втрати від участі в капіталі
150
(0)
(0)
Інші витрати
160
( 86 831 )
( 89 133 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165
0
0
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
170
73 463
97 509
прибуток
збиток
175
(0)
(0)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи
176
0
0
вибуття у наслідок припинення діяльності
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
177
(0)
(0)
наслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
( 18 949 )
( 22 652 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
0
0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
190
54 514
74 857
прибуток
збиток
195
(0)
(0)
Надзвичайні:
200
0
0
доходи
витрати
205
(0)
(0)
Податки з надзвичайного прибутку
210
(0)
(0)
Частка меншості
215
0
0
Чистий:
220
54 514
74 857
прибуток
збиток
225
(0)
(0)
Забезпечення матеріального заохочення
226
0
0
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
(131)
0
допомогою
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
За звітний
За попередній
Найменування показника
рядка
період
період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
96 187
72 446
Витрати на оплату праці
240
26 687
21 111
Відрахування на соціальні заходи
250
11 851
9 308
Амортизація
260
6 721
1 763
Інші операційні витрати
270
785
1 855
Разом
280
142 231
106 483
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код
За звітний
За попередній
Назва статті
рядка
період
період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
300
6272240
6272240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
6272240
6272240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
330
0
0
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
340
0
0
Примітки:
Прибутковий фiнансовий результат в сумi 54514,0 тис грн , який отримало

пiдприємство в 2012 роцi вiд звичайної його дiяльностi , що вiдображений у фiнансовiй
звiтностi (Код рядка 220 Форми №2 Звiту про фiнансовi результати) згiдно до вимог Положення

(стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", з урахуванням вимог
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 15 "Доходи" , 16"Витрати" 17 "Податок на
прибуток" є реальним та вiдповiдає даним бухгалтерського облiку.
Отримання прибуткового показника фiнансової звiтностi пiдприємства, насамперед
обумовлено досить значним зростанням доходiв вiд реалiзацiї продукцiї, якi у порiвняннi з
минулим звiтним перiодом достатньо вагомо збiльшились на суму 9125,0 тис грн i склали
показник чистих доходiв товариства в загальнiй сумi 215732,0 тис грн (Код рядка 035 Форми
№2 Звiту про фiнансовi результати).

Керівник

Чернявський I. В.

Головний бухгалтер

Бай М.М.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Нововолинський ливарний завод"
Волинська область, м.Нововолинськ

Територія
Організаційноправова форма
господарювання
Вид економічної
Лиття сталі
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата

КОДИ
31.12.2012

за ЄДРПОУ

05799344

за КОАТУУ

0710700000

за КОПФГ

10

за КВЕД

27.52.0

v

Звіт про рух грошових коштів
За 2012 pік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов'язань з податку на додану вартість
Зобов'язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)
Цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій

Код
2

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

010
015
020
030
035
040

239 952
0
0
270
0
0

222 345
0
0
590
0
0

045

0

194

050
060
070
080

0
417
0
0

0
0
0
3 591

090
095
100
105
110
115
120
125

( 130 781 )
(0)
(0)
( 21 301 )
( 93 )
( 4 455 )
( 18 593 )
( 11 469 )

( 120 691 )
(0)
( 250 )
( 16 697 )
( 99 )
( 8 320 )
( 23 101 )
( 9 163 )

130

( 95 )

( 100 )

140
145
150
160

(0)
(0)
53 852
0

(0)
(0)
48 299
0

Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
53 852
48 299
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
180
0
0
необоротних активів
190
0
235
майнових комплексів
200
0
0
Отримані:
відсотки
210
723
23
дивіденди
220
0
0
Інші надходження
230
0
3
Придбання:
фінансових інвестицій
240
(0)
(0)
необоротних активів
250
( 33 226 )
( 43 977 )
майнових комплексів
260
(0)
(0)
Інші платежі
270
(0)
(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
-32 503
-43 716
Рух коштів від надзвичайних подій
290
0
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
-32 503
-43 716
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310
0
0
Отримані позики
320
0
0
Інші надходження
330
0
0
Погашення позик
340
(0)
(0)
Сплачені дивіденди
350
(0)
(0)
Інші платежі
360
(0)
(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
0
0
Рух коштів від надзвичайних подій
380
0
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
400
21 349
4 583
Залишок коштів на початок року
410
20 607
26 283
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
-3 590
-10 259
Залишок коштів на кінець року
430
38 366
20 607
Примітки: При складаннi фiнансової звiтностi пiдприємство керувалось нормами Закону

України" Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi ", "Порядком подання
фiнансової звiтностi " ,затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 419 ,
Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iз урахуванням внесення
останнiх змiн i доповнень, що є обов'язковими при пiдготовцi фiнансової звiтностi,
передбачених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.05.2008р №756, Методичними
рекомендацiями Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.01.2001р., з перевiрки показникiв форм
рiчної фiнансової звiтностi iз змiнами i доповненнями.
Отриманi показники фiнансової звiтностi пiдприємства визначенi на пiдставi даних
бухгалтерського облiку i вiдповiдають дiйсностi. Визначенi показники форм фiнансової
звiтностi вiдповiдають порiвнювальним показникам iнших форм звiтностi.
Керівник

Чернявський I. В.

Головний бухгалтер

Бай М.М.

Публiчне акцiонерне товариство "Нововолинський
ливарний завод"
Волинська область, м.Нововолинськ

Підприємство

Територія
Орган державного
управління
Організаційноправова форма
господарювання
Вид економічної
Лиття сталі
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата

КОДИ
31.12.2012

за ЄДРПОУ

05799344

за КОАТУУ

0710700000

за СПОДУ
10

за КОПФГ

27.52.0

за КВЕД

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Форма №4

Стаття
1
Залишок на початок
року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни
Скоригований
залишок на початок
року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних

Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2
010

3
1 568

4
0

Додатковий
вкладений
капітал
5
0

020

0

0

0

030

0

0

040
050

0
1 568

060

0

Інший
додатковий
капітал
6
9 125

Код за ДКУД

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

9
0

10
0

11
126 535

7
0

Нерозподілений
прибуток
8
115 842

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
9 125

0
0

0
115 842

0
0

0
0

0
126 535

0

0

0

0

0

0

0

0

Резервний
капітал

засобів
Уцінка основних
засобів
Дооцінка
незавершеного
будівництва
Уцінка
незавершеного
будівництва
Дооцінка
нематеріальних
активів
Уцінка
нематеріальних
активів
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу
Вилучення
капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж
викуплених акцій

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120
130

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
54 514

0
0

0
0

0
54 514

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(часток)
Анулювання
викуплений акцій
(часток)
Вилучення частки в
капіталі
Зменшення
номінальної вартості
акцій
Інші зміни в
капіталі:
Списання
невідшкодованих
збитків
Безкоштовно
отримані активи

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін в
290
0
0
0
0
0
54 514
0
0
54 514
капіталі
Залишок на кінець
300
1 568
0
0
9 125
0
170 356
0
0
181 049
року
Примітки:
Правильнiсть визначення у фiнансовiй звiтностi складу i розмiру власного капiталу розрахованого на пiдставi даних облiку,

пiдтверджується вiдображенням сум власного капiталу в окремих статтях балансу за вiдповiдною структурою та за призначенням згiдно
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс" з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про
власний капiтал". Загальний розмiр власного капiталу у порiвняннi з минулим звiтним перiодом досить вагомо збiльшився на суму 54514,0
тис грн (Коди рядкiв 130,290 Форми № 4 Звiту про власний капiтал, Код рядка 380 Форми №1 Балансу) за рахунок зростання по
результатам фiнансово-господарської дiяльностi показника нерозподiленого прибутку за рахунок отриманого пiдприємством в 2012р доволi
значних розмiрiв чистого прибутку в аналогiчнiй сумi 54514,0 тис. грн. (Код рядка 220 Форми №2 Звiту про фiнансовi результати), в
пiдсумку це збiльшило загальнi прибутки , що були отриманi пiдприємством в попередньому звiтному перiодi, якi на початок 2012р.
становили їх суму 115842,0тис.грн. (Код рядка 350 гр.3 Пасиву Форми №1 Балансу). i на кiнець звiтного перiоду 2012року , показник
нерозподiленого прибутку складає позитивний результат в сумi 170356,0тис.грн. (Код рядка 350 гр.4 Пасиву Форми №1 Балансу). Iншi види
власного капiталу на протязi звiтного року не змiнювались i складають їх попередньо отриманi значення.
Керівник

Чернявський I. В.

Головний бухгалтер

Бай М.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПуАТ НЛЗ за 2012 рiк
1. Загальна iнформацiя
Публiчне акцiонерне товариство "Нововолинський ливарний завод" розташоване за адресою:
Волинська обл., 45400, м. Нововолинськ, вул. .Луцька, 29, Органiзацiйно-правова форма
публiчне акцiонерне товариство. Дата першого застосування МСФЗ: 1 сiчня 2012 року. Звiтна
дата за звiтний перiод: 31 грудня 2012 року за 2012 рiк. Валюта звiтностi - гривня, одиницi
вимiру - тис.грн.
Види дiяльностi: ПуАТ НЛЗ - лиття сталi код 24.52, лиття чавуну код 24.51.
Органiзацiйна структура ПуАТ НЛЗ:
Органами управлiння ПуАТ НЛЗ є:
· Загальнi Збори Товариства;
· Наглядова рада Товариства;
· Правлiння Товариства.
Органами контролю ПуАТ НЛЗ є:
· Ревiзiйна комiсiя Товариства;
· Внутрiшнiй аудит не створено.
Загальнi Збори ПуАТ НЛЗ є вищим органом Товариства, що вирiшують глобальнi питання,
вiднесенi до їх компетенцiї законодавством України та Статутом. До виключної компетенцiї
Загальних Зборiв вiдносяться: · Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; ·
Внесення змiн до Статуту; · Прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; · Прийняття
рiшення про змiну типу товариства; · Прийняття рiшення про розмiщення акцiй; · Прийняття
рiшення про збiльшення статутного капiталу; · Прийняття рiшення про зменшення статутного
капiталу; · Затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну
комiсiю, а також внесення змiн до них; · Затвердження рiчного звiту; · Розподiл прибуткiв i
збиткiв Товариства з урахуванням вимог передбачених законом та статутом; · Обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про припинення (включаючи дострокове) їх повноважень;
· Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї ; · Прийняття рiшення про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПуАТ
НЛЗ ; · Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв
згiдно з цим Статутом або законом. · Та iншi питання господарської дiяльностi передбаченi
статутом.. Наглядова рада ПуАТ НЛЗ є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює
дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом,
Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
Ревiзiйна комiсiя ПуАТ НЛЗ . Основна функцiя Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi контролю
за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства. Дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї
регламентується Положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим рiшенням зборiв.
Облiкова полiтика ПуАТ НЛЗ пiд час виконання своїх функцiй керується нормативноправовими актами України: · Конституцiєю України вiд 28 червня 1996 року; · Цивiльним
кодексом України вiд 16.01.2003 № 435-I; · Господарським кодексом України вiд 16.01.2003 №
436-IУ; · Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв,
одержаних злочинним шляхом" вiд 28.11.2002 № 249-IУ; · Законом України "Про державну

реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" вiд · № 755-IУ; · Законом України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-I; · Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-ХI; · Iншi Закони
України; · Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (МСБО).
2. Основнi принципи подання фiнансової звiтностi
2.1 Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(<МСФЗ>), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (<РМСФЗ>) та
iнтерпретацiями, випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (<ПКI МСФЗ>). Пiдприємство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до
вимог ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до
ведення бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким
чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського облiку
Товариства, мiстить коригування, необхiднi для приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до
МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародної фiнансової звiтностi". Ця фiнансова звiтнiсть була
пiдготовлена вiдповiдно до змiн та доповнень до МСФЗ, якi набрали чинностi станом на 31
грудня 2012 року.
2.2 Принцип безперервностi дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть є попередньою i пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi
дiяльностi Товариства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi
нормального здiйснення дiяльностi. Оновлення активiв Товариства, так само, як i майбутня
дiяльнiсть Товариства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної
ситуацiї середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що
Товариство не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi.
2.3 Функцiональна та презентацiйна валюта.
Керiвництво Товариства використовує гривню. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд
функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах. Операцiї в
iноземнiй валютi первiсно враховуються в функцiональнiй валютi за курсом, чинним на дату
операцiї.
2.4 Метод нарахування.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi методу нарахування. Результати операцiй та iнших
подiй визнавалися за фактом їх здiйснення, а не на момент отримання або виплати грошових
коштiв, вiдбивалися в облiкових записах i включалися у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких
вони вiдносяться.
2.5 Звiтний перiод та зiставнi данi.
Фiнансовим роком для Товариства вважається рiк, що закiнчився 31 грудня. Дана фiнансова
звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року i представляє повний комплект
фiнансової звiтностi.
3. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi.
ПуАТ НЛЗ веде бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством. Ця фiнансова
звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв, якi Товариство веде згiдно з
українськими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку ("П(С)БО") та частковим
застосуванням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi -"МСФЗ"). Бухгалтерський
облiк у Товариствi забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх господарських операцiй та
оцiнку стану активiв та зобов'язань, контроль за наявнiстю i збереженням майна, виконанням
зобов'язань та достовiрнiсть даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до Плану рахункiв
бухгалтерського облiку.
3.1 Основнi засоби.
Первiсне визнання основних засобiв.
Об'єкт основних засобiв слiд визнавати Товариством в якостi активу тiльки в тому випадку,
якщо: iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi

економiчнi вигоди;
первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена;
передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай
бiльше 12 мiсяцiв); собiвартiсть активу перевищує 2500 гривень. Пiсля фактичного введення в
експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв. Пiсля первiсного визнання як актив Товариство застосовує
модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних
компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар.
Витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент
понесення. Вiдповiдно до внесених змiн в облiкову полiтику, до компонентiв основних засобiв
таким як будiвлi, машини i обладнання, транспортнi засоби Пiдприємство застосовує модель
справедливої вартостi. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом
вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства
наступним чином: Будiвлi та споруди 25-50 рокiв, Машини та устаткування 5-20 рокiв
Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв Транспортнi засоби 4-10 рокiв Iнструмент, прилади та
iнвентар 5-10 рокiв.
Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом з
фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на
активному ринку. Дебiторська заборгованiсть включає в себе торгову та iншу дебiторську
заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.
3.2 Запаси. Товариство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:
Готова продукцiя;
Товари;
Сировина i матерiали;
Паливо;
Тара i тарнi матерiали;
Будiвельнi матерiали;
Запаснi частини;
МШП;
Незавершене виробництво.
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї.
Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були
понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування.
Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї
розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних
витрат на завершення виробництва i реалiзацiю. Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на
предмет наявностi пошкоджень, старiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi
реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв,
вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.
3.3 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до
запитання, короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше одного
року.
3.4 Вiдкладенi податки на прибуток.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно всiх тимчасових рiзниць
з використанням балансового методу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
визначаються шляхом порiвняння податкової бази активу та зобов'язання з їх балансовою
вартiстю, вiдображеної в фiнансовiй звiтностi.
3.5 Визнання виручки
Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової
продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Товариством. Виручка

облiковується за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i внутрiгрупових операцiй.
Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує
ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним
критерiям для кожного виду дiяльностi, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається
достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають
вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Товариство базується на iсторичних результатах,
враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди. Виручка вiдображається
в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi. Виручка вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та
безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами
Товариства.
3.6 Визнання витрат
Витрати визнаються Товариством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути
надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi
зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi,
в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що
данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної
виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання
зменшилися або повнiстю спожитi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного
перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Наводимо IНФОРМАЦIЮ ПРО ПРОВЕДЕНI фактично КОРИГУВАННЯ (ТРАНСФОМАЦIЮ)
ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ З УРАХУВАННЯМ МСФЗ
До Ф.2 Звiт про фiнансовi результати
Пояснення 1. Iншi операцiйнi доходи в сумi 86825 тис.грн. (Код рядка 060 Форми 2 Звiту про
фiнансовi результати) перекласифiковано за МСФЗ в показник Iншi доходи Товариства (Код
рядка 130 Балансу Форма №2 Звiту про фiнансовi результати).
Пояснення 2 Iiншi операцiйнi витрати в сумi 84376 тис.грн. (Код рядка 090 Форми 2 Звiту про
фiнансовi результати) перекласифiкована в iншi витрати. )Код рядка 160 Форми 2 Звiту про
фiнансовi результати)
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