Титульний аркуш
29.10.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
1407/1.10
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Т.в.о.члена Правлiння - в.о.
Хохотва Михайло Володимирович
Голови Правлiння
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3-й квартал квартал 2021 р.
I. Загальні відомості
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ
РУДОУПРАВЛIННЯ"

1. Повне найменування
емітента
2. Організаційно-правова
форма
3. Ідентифікаційний код
00191810
юридичної особи
4. Місцезнаходження
85732 смт. Новотроїцьке вул. Ряданяька, 85
5. Міжміський код, телефон
+38 (050) 308-22-99 факс:
та факс
6. Адреса електронної
lukyanchikoviv@ ntru.com.ua
пошти
7. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб, ринку України"
21676262
уповноважених надавати
Україна
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка DR/00001/APA
здійснює оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасника фондового

ринку.
8. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового
фондовому ринку, особи, яка ринку України»
здійснює подання звітності 21676262
та/або адміністративних
Україна
даних до Національної
DR/00002/ARM
комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію
розміщено на власному вебсайті учасника фондового
ринку

https://ntru.com.ua

29.10.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

01. Основні відомості про емітента

☑

Засновником ПРАТ "НТРУ" є Державна акціонерна компанія «Укррудпром» (ідентифікаційний
код 30299372), яка на цей час не володіє акціями ПРАТ "НТРУ" та припинена
02. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

☑

03. Інформація про посадових осіб емітента

☑

04. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

☑

04.1. інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

☑

04.2. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

☑

04.3. інформація про собівартість реалізованої продукції

☑

05. Відомості про цінні папери емітента

☑

05.1. інформація про випуски акцій емітента

☑

05.2. інформація про облігації емітента

◻

ПРАТ "НТРУ" не здійснювало випуск облігацій
05.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

◻

ПРАТ "НТРУ" не здійснювало випуску інших цінних паперів
05.4. інформація про похідні цінні папери емітента

◻

ПРАТ "НТРУ" не здійснювало випуск інших цінних паперів
06. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах

☑

07. Інформація щодо корпоративного секретаря

◻

В ПРАТ "НТРУ" відсутній корпоративний секретар
08. Інформація про вчинення значних правочинів
Органи управління ПРАТ "НТРУ" не приймали рішень про укладання значних правочинів
09. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість
Органи управління ПРАТ "НТРУ" не приймали рішень про укладання правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованність
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особ
У ПРАТ "НТРУ" відсутні інформація щодо будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

◻

◻

◻

◻

ПРАТ "НТРУ" не здійснювало випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів

◻

ПРАТ "НТРУ" конвертацію цінних паперів не здійснювало
13. Інформація про заміну управителя

◻

ПРАТ "НТРУ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, тому у складі проміжної
інформації відповідна інформація відсутня
14. Інформація про керуючого іпотекою

◻

ПРАТ "НТРУ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, тому у складі проміжної
інформації відповідна інформація відсутня
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

◻

ПРАТ "НТРУ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, тому у складі проміжної
інформації відповідна інформація відсутня
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
ПРАТ "НТРУ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, тому у складі проміжної
інформації відповідна інформація відсутня

◻

17. Інформація про іпотечне покриття

◻

ПРАТ "НТРУ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, тому у складі проміжної
інформації відповідна інформація відсутня

17.1. інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
ПРАТ "НТРУ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, тому у складі проміжної
інформації відповідна інформація відсутня
17.2. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
ПРАТ "НТРУ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, тому у складі проміжної
інформації відповідна інформація відсутня
17.3. інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
ПРАТ "НТРУ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, тому у складі проміжної
інформації відповідна інформація відсутня
17.4. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
ПРАТ "НТРУ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, тому у складі проміжної
інформації відповідна інформація відсутня

◻

◻

◻

◻

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів ◻
ПРАТ "НТРУ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, тому у складі проміжної
інформації відповідна інформація відсутня
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
ПРАТ "НТРУ" не здійснювало випуск боргових цінних паперів
20. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового
будівництва)
ПРАТ "НТРУ" не здійснювало емісії цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
ПРАТ "НТРУ" надає проміжну фінансову звітність емітента, складену за міжнародними
стандартами фінансової звітності
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

◻

◻

◻

☑

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською
◻
фірмою)
Проміжна фінансова звітність ПРАТ «НТРУ» за звітний період не була перевірена аудитором
(аудиторською фірмою), тому інформація не надається. Аудиторська фірма для надання висновку
про огляд проміжної фінансової звітності відповідними органами управління не обиралась
24. Проміжний звіт керівництва

☑

25. Твердження щодо проміжної інформації

☑

26. Примітки

◻

Всі примітки наведені у попередній розділах

III.Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Дата проведення державної реєстрації
3. Територія (область)
4. Статутний капітал (грн)
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
7. Середня кількість працівників (осіб)
8. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД

9. Органи управління підприємства

10. Засновники (наводиться перелік засновників
(учасників) юридичної особи, у тому числі
прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження
та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо
засновник - юридична особа). Якщо кількість
фізичних осіб - засновників емітента перевищує
двадцять, зазначається загальна кількість
фізичних осіб.
11. Банки, що обслуговують емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ"
19.07.2000
Донецька область
29338000
0

0

1112
08.11 ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА
БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ,
КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ 46.77
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
Згідно діючої редакції Статуту ПРАТ "НТРУ"
органами Товариства є: Загальні збори акціонерів
Товариства; Наглядова рада; Правління; Ревізійна
комісія. Органи Товариства діють в межах своїх
повноважень та компетенції, що визначається
Статутом ПРАТ "НТРУ". Утворення та відкликання
(зміна) органів Товариства здійснюється за
рішенням Загальних зборів шляхом внесення змін
до Статуту.

Україна, 50000, пр.
ДЕРЖАВНА
Карла Маркса, 1, м.
АКЦІОНЕРНА
Кривий Ріг,
КОМПАНІЯ
Дніпропетровська
"УКРРУДПРОМ"
область

1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок за стандартом IBAN
4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

30299372

ПАТ "ПУМБ" в м.Київ
334851
UA863348510000026007962486038
ПАТ "ПУМБ" в м.Київ

5) МФО банку
6) поточний рахунок за стандартом IBAN

334851
UA643348510000026007962490217

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності
1
Користування
надрами
Опис
Придбання,
зберігання,
використання
прекурсорів
Опис
Зберігання пального
Опис

Орган державної
Дата закінчення дії
влади, що видав
ліцензії (за
ліцензію
наявності)
2
3
4
5
Державна служба
2327
05.12.2000
геології та надр
16.11.2036
України
Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня
Номер ліцензії

АД № 039439

Дата видачі

17.01.2019

Державна служба
України з контролю
за наркотиками

17.01.2024

Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня
Головне управління
ДПС у Донецькій
31.08.2025
області
Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня
05330414202000817

26.08.2020

Інформація про посадових осіб емітента

Посада*

Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління, Виконуючий обов'язки
Голови Правління

Прізвище, ім’я, по
Хохотва Михайло Володимирович
батькові
Рік народження
1965
Вища, Національний технічний університет Украхни "Київський політехнічний
Освіта
інститут", "інженер-енергетик"
Стаж роботи
35
(років)
Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
ПРАТ "НТРУ" 00191810 Заступник голови Правління
код юридичної
особи та посада,
яку займав.
Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось. У посадових осіб
Опис
емітента непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
Посада*
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння
Прізвище, ім’я, по
Цимарман Євгеній Віталійович
батькові
Рік народження
1971

Освіта
Стаж роботи
34
(років)
Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
ПРАТ "ВЕСКО" 00282049 Генеральний директор
код юридичної
особи та посада,
яку займав.
Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось. У посадових осіб
Опис
емітента непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
Посада*

Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління -Виконуючий обов'язки
Фінансового директора

Прізвище, ім’я, по
Повольнов Денис Олександрович
батькові
Рік народження
1976
Вища, Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, спеціальність
Освіта
"Фінанси", кваліфікація - економіст
Стаж роботи
27
(років)
Найменування
підприємства,
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 14360570 Начальник вiддiлу правового та податкового
ідентифікаційний
забезпечення операцiй бiзнесу бюджетування промислових та комерцiйних
код юридичної
пiдприємств
особи та посада,
яку займав.
Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось. У посадових осіб
Опис
емітента непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
Посада*
Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння
Прізвище, ім’я, по
Фiлоненко Кирило Леонiдович
батькові
Рік народження
1988
Вища,Національна металургійна академія України (НМетАУ), повна вища освіта,
Освіта
спеціальність Економічна кібернетика
Стаж роботи
10
(років)
Найменування
підприємства,
ідентифікаційний ТОВ "БІТІСОЛЮШИНС" 36495471 Провiдний економiст Департаменту
код юридичної
бюджетування феросплавних пiдприємств
особи та посада,
яку займав.
Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось. У посадових осіб
Опис
емітента непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня

Посада*
Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по
SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED
батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи
(років)
Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код юридичної
особи та посада,
яку займав.
Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось. У посадових осіб
Опис
емітента непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
Посада*
Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по
EFFENTERY HOLDINGS LIMITED
батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи
(років)
Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код юридичної
особи та посада,
яку займав.
Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось. У посадових осіб
Опис
емітента непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
Посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по
ТОВ "ЕМПОРIУМ"
батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи
(років)
Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код юридичної
особи та посада,
яку займав.
Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось. У посадових осіб

Опис

емітента непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня

Посада*
Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по
ARDENA MANAGEMENT LTD
батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи
(років)
Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код юридичної
особи та посада,
яку займав.
Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось. У посадових осіб
Опис
емітента непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
Посада*
Член ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по
TRIORE LIMITED
батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи
(років)
Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код юридичної
особи та посада,
яку займав.
Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось. У посадових осіб
Опис
емітента непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня
Посада*
Прізвище, ім’я, по
батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи
(років)
Найменування
підприємства,
ідентифікаційний
код юридичної
особи та посада,

Головний бухгалтер
Яблуновська Свiтлана Михайлiвна
1974
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, квалiфiкацiя - економiст
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яку займав.
Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось. У посадових осіб
емітента непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня

Опис

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є
посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним
директором.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним власним
випуском):
за іпотечними
цінними паперами
(за кожним власним
випуском):
за сертифікатами
ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними
паперами (у тому
числі за похідними
цінними паперами)
(за кожним видом):
за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права
(за кожним видом):
Податкові
зобов'язання
Фінансова допомога
на зворотній основі
Інші зобов'язання та
забезпечення
Усього зобов'язань та
забезпечень

Опис:

X

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Дата виникнення

X

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

37820

X

Дата погашення

X

372600

X

X

X

410420

X

X

До податкових зобов'язань ПРАТ "НТРУ" у розмiрi 37 820 тис. грн вiднесено всi
зобов'язання за розрахунками з бюджетом. У складi iнших зобов'язань в сумi 372 600 тис.
грн мiститься: - довгострокове забезпечення вiдновлення земельних дiлянок в сумi 182 068
тис. грн; - довгостроковi забезпечення витрат персоналу в сумi 56 437 тис. грн; - поточна
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 63 477 тис. грн; - поточнi
зобов'язання за розрахунками з учасниками в сумi 33 403 тис. грн; - забезпечення виплат
вiдпусток в сумi 18 571 тис. грн; - короткострокове додаткове пенсiйне забезпечення в сумi
562 тис. грн; - короткострокове забезпечення iнших витрат i платежiв в сумi 3 223 тис. грн; короткострокове забезпечення вiдновлення земельних дiлянок в сумi 2 698 тис. грн; поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 9 224 тис. грн; - поточнi
зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 2 172 тис. грн; - поточнi зобов'язання за
розрахунками з одержаних авансiв в сумi 409 тис. грн; - iншi поточнi зобов'язання в сумi
356тис. грн.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Обсяг реалізованої
продукції
у
у
натура
у
натура
у
льній
у
відсотк льній
у
відсотк
формі грошов ах до
формі грошов ах до
(фізичн
ій
всієї
(фізичн
ій
всієї
а
формі виробл
а
формі реалізо
одиниц (тис.гр
еної
одиниц (тис.
ваної
я
н.)
продук
я
грн.) продук
виміру
ції
виміру
ції
**)
**)
3
4
5
6
7
8
2357,5 695701.
82.06
2265,3 683255.
81.63
8
5
113856. 13.43
117681. 14.08
359,2
372,5
1
2
Обсяг виробництва

№ з/п

Основний вид продукції*

1

2

1

Вапняк доломітизований

2

Вапняк звичайний

_______________
*Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої
продукції в грошовому еквіваленті.
**Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№
з/п

1
1
2
2
4

Відсоток
від
загальної
собіварто
сті
реалізова
ної
продукці
ї (у
відсотка
х)
3
16.74
21.42
30.05
31.8

Склад витрат*

2
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату
Амортизація
Інші операційні витрати

_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.

VII. Відомості про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій емітента

Номер

Наймену
вання
Міжнаро

Форма

Номінал

Частка у
Загальна статутно

Дата
свідоцтв органу,
дний
реєстраці
а про
що
ідентифі
ї випуску реєстраці зареєстр каційний
ю
ував
номер
випуску
випуск
1

12.05.201
1

2

233/1/11

Опис

Тип
цінного
паперу

існуванн
я та
форма
випуску

ьна
вартість
акцій
(грн.)

Кількіст номіналь
му
ь акцій
на
капіталі
(штук)
вартість
(у
(грн.)
відсотках
)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна
комiсiя з
Акція
цiнних
Бездокум
паперiв
UA40001 проста
бездокум
ентарні
1
29338000 29338000 100
та
19937
ентарна
іменні
фондовог
іменна
о ринку
України
У звітному періоді торгівля цінними паперами ПРАТ «НТРУ» на зовнішніх та внутрішніх
ринках емітентом не здійснювалась. Акції ПРАТ "НТРУ" не перебувають у біржовому
списку на фондовій біржі. Лістинг/делістинг цінних паперів ПРАТ "НТРУ" на фондових
біржах не здійснювався

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
Найменування
Організаційно-правова
форма
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Місцезнаходження
Опис

Найменування
Організаційно-правова
форма
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Місцезнаходження
Опис

АСОЦІАЦІЯ "УКРРУДПРОМ"
Асоціація
33178641
Україна, 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, п, будинок 1р.
Поштовий, 1
Протягом звітного періоду ПРАТ "НТРУ" нових внесків не
здійснювало, зміни розміру частки ПРАТ "НТРУ" у Асоціації не
відбувалось. ПРАТ "НТРУ" має право брати участь в управлінні
Асоціацією; вимагати скликання загальних зборів Учасників;
одержувати від Асоціації інформацію про її діяльність, а такою іншу
інформацію, пов'язану з інтересами ПРАТ "НТРУ"; приймати рішення
про надання Асоціації повноважень представляти інтереси ПРАТ
"НТРУ"; добровільно вийти зі складу Учасників.
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВАПНЯНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ"
Асоціація
42792725
Україна, 35603, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 9
Протягом звітного періоду ПРАТ "НТРУ" нових внесків не
здійснювало, зміни розміру частки ПРАТ "НТРУ" у Асоціації не
відбувалось. ПРАТ "НТРУ" має право: одержувати інформацію про
діяльність Асоціації та її органів; брати участь в Зборах Асоціації;
голосувати з усіх питань, винесених на розгляд Зборів Асоціації; брати
участь у виборах органів Асоціації і бути обраним до цих органів;
брати участь в ороботі над документами, які визначають основні
напрямки діяльності Асоціації, подавати до Ради Асоціації пропозиції і

рекомендації.

Проміжний звіт керівництва
Проміжна звітність ПРАТ «НТРУ» за 9 місяців 2021 року відображає справедливу та достовірну
інформацію згідно вимог МСФЗ та чинного законодавства. Керівництво ПРАТ "НТРУ" переконано,
що має усі передумови для забезпечення безперервної діяльності. Проміжна звітність була
підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію продукції та
погашення зобов’язання у ході звичайної діяльності. Світова пандемія коронавірусної хвороби
(COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів,
спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових
ризиків діяльності суб’єктів господарювання. Подальший прогноз буде залежати від часу зняття
введених обмежувальних заходів та швидкістю відновлення всіх процесів в країні та світі.
Негативний вплив запроваджених карантинних заходів не відобразився на здійсненні поточної
діяльності Товариства. Наразі Товариство сумлінно дотримується чинного законодавства та
рекомендацій МОЗ. На ПРАТ "НТРУ" мають вплив наступні ризики, пов'язані з використанням
фінансових інструментів: кредитний ризик; ризик управління капіталом; ризик ліквідності; ринковий
ризик. Керівництво несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи
контролю з управління ризиками. Політика ПРАТ "НТРУ" з управління ризиками направлена на
виявлення та аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних
значень ризику і контролю, моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень. Політика з
управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і
діяльності Товариства

Твердження щодо проміжної інформації
Офіційна позиція Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства, який підписує звіт: 1.
Наскільки нам відомо, проміжна фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан
активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. 2. Проміжний звіт включає
достовірне та об'єктивне подання інформації разом з описом основних ризиків та невизначеностей
відповідно до частини четвертої статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

