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Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента:    

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 

в) банки, що обслуговують емітента; X 

г) основні види діяльності; X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X 

е) інформація про рейтингове агентство; X 

є) інформація про органи управління емітента.  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв). X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 

7. Інформація про дивіденди.  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X 

9. Відомості про цінні папери емітента:  

а) інформація про випуски акцій емітента; X 

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. X 

10. Опис бізнесу. X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

в) інформація про зобов'язання емітента. X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. X 
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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. X 

14. Інформація про стан корпоративного управління. X 

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 

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. Річна фінансова звітність. X 

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. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності).  
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29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).  

30. Примітки: Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється вiдкритими 

акцiонерними товариствами (Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

зареєстровано в Мiнiстерствi Юстицiї за №97/13364   вiд  05.02.2007р. затверджене Рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 19.12.2006 №1591 iз змiнами i 

доповненнями). 

Нарахування та виплати дивiдендiв не проводилось, iнформацiя про дивiденди не 

заповнюється. 

Випуску облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв не зареєстровано, викуп 

власних акцiй не здiйснювался; iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, 

випущенi емiтентом, про похiднi цiннi папери, про викуп власних акцiй протягом звiтного 

перiоду не заповнюється. 

Випуску боргових цiнних паперiв не зареєстровано, iнформацiя про гарантiї третьої особи за 

кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнюється. 

У зв'язку з вiдсутнiстю випуску iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН  iнформацiя про 

випуски iпотечних облiгацiй; про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття; про наявнiсть 

прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу 

iпотечного покриття; про випуски iпотечних сертифiкатiв; щодо реєстру iпотечних активiв; 

основнi вiдомостi про ФОН; про випуски сертифiкатiв ФОН; про осiб, що володiють 

сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН (п.п.15-24) не 

заповнюється. 

Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року (з оголошеною 

перервою до 31 березня 2011 року) у зв'язку з приведенням  дiяльностi Товариства у 

вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства"  крiм iнших прийнятi 

рiшення: визначити тип товариства - публiчне акцiонерне товариство; змiнити найменування 

Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"; затвердити скорочене 

найменування Товариства - ПАТ "ЄМЗ"; внести до Статуту Товариства змiни та доповнення 

шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 

В звiтному перiодi товариство за типом не було публiчним акцiонерним товариством, рiчна 

фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 

вiдсутня. 

Випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 
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нерухомостi не реєстрували, звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється. 
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3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД"  

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "ЄМЗ"  

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство  

3.1.4. Поштовий індекс 

 86429  

3.1.5. Область, район 

 Донецька обл. д/н р-н 

3.1.6. Населений пункт 

 м. Єнакiєве  

3.1.7. Вулиця, будинок 

 пр. Металургiв, буд. 9  

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 АОО № 691308  

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 23.12.1994  

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Виконавчий комiтет Єнакiєвської мiської ради Донецької областi  

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 160 897 992,00  

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 160 897 992,00  

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 
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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНГОРБАНК", м. Донецьк  

3.3.2. МФО банку 

 334970  

3.3.3. Поточний рахунок 

 26006127300  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНГОРБАНК", м. Донецьк  

3.3.5. МФО банку 

 334970  

3.3.6. Поточний рахунок 

 26007127300840  

3.4. Основні види діяльності 

 27.10.0 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв;  

37.10.0 - Оброблення металевих вiдходiв та брухту;  

51.52.2 - Оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та 

напiвфабрикатами з них  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

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

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Будiвельна дiяльнiсть 

(вишукувальнi та проектнi роботи 
для будiвництва, зведення несучих 
та огороджувальних конструкцiй, 
будiвництво та монтаж iнженерних 

i транспортних мереж) 

АВ №153644 27.09.2006 Донецька обласна Державна 
адмiнiстрацiя 

27.09.2011 

Опис 
Лiцензiя отримана для здiйснення спецiальних видiв робiт по проектуванню. 
Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови 
вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Виробництво електричної енергiї АБ № 220794 21.12.2005 Нацiональна комiсiя регулювання 
електроенергетики України (НКРЕ) 

20.12.2015 

Опис 

Товариство є основним споживачем-власником електричних мереж, мережi 
якого безпосередньо пiдключенi до мереж органiзацiї, що електропередає, або 
до магiстральних (мiждержавних) електромереж. Дiяльнiсть по виробництву 
э/энергии пiдлягає лiцензщированiю в тому випадку, якщо встановлена 
потужнiсть устаткування по виробництву э/энергии складає 5 МВт i бiльш. 
Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови 
вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дiяльнiсть з використання джерел 
iонiзуючого випромiнювання 

АВ № 491903 04.11.2009 Пiвденно-схiдна Державна 
iнспекцiя з ядерної та радiацiйної 
безпеки Державного комiтету 

ядерного рег 

04.11.2014 

Опис 

Лiцензiя отримана для експлуатацiї, отримання (придбання), передачi (збуту) 
i зберiгання ДIВ, а саме: релейних радiоiзотопних приладiв, нейтронних 
аналiзаторiв вологостi, апаратiв рентгенiвських iмпульсних наносекундних 
автономних i спектрометрiв рентгенiвських багатоканальних. Дiю виданої 
лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 
змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на спецiальне 
водокористування 

№ УКР-ДОН-
4380 

31.08.2010 Державне управлiння охорони 
навколи 

01.10.2013 

Опис 
дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 
вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 
2011 р. 

№ 18.05 29.06.2010 Державне управлiння охорони 
навколишнього природного 

середовища в Донецькiй областi 

31.12.2011 

Опис 
дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 
вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Заготiвля , переробка, металургiйна 
переробка  металобрухту чорних 

металiв 

АВ № 188820 28.08.2006 Мiнiстерство промислової полiтики 
України 

28.08.2011 

Опис 
дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови 
вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Медична практика АВ № 333183 30.03.2007 Мiнiстерство охорони здоров'я 
України 

30.03.2012 

Опис 
Лiцензiя отримана для функцiонування санаторiя-профiлакторiя ВАТ "ЄМЗ". 
Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови 
вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Надання послуг з  перевезення 
пасажирiв i вантажiв 

АВ № 560592 29.09.2010 Мiнiстерство транспорту та зв'язку 
України Головна державна 

необмежен
ий 
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автомобiльним транспортом 
вiдповiдно до видiв робiт, 

визначених Законом України "Про 
автомобiльний транспорт" 

iнспекцiя на автомобiльному 
транспортi ( 

Опис 
Лiцензiя отримана для здiйснення внутрiшнiх перевезень вантажiв i 
пасажирiв автомобiльним транспортом на необмежений термiн.  

Придбання, зберiгання, 
перевезення, вiдпуск прекурсорiв 
(списку 2 таблицi IV) "Перелiку 

наркотичних засобiв, психотропних 
речовин i прекурсорiв" 

АВ № 083267 06.04.2006 Комiтет з контролю за наркотиками 06.04.2011 

Опис 

Лiцензiя отримана для забезпечення процесiв при виробництвi 
металопродукцiї з використанням мiнiмально необхiдної кiлькiстi 
прекурсорiв. Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний 
термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Виробництво теплової енергiї на 
теплоелектроцентралях та 
установках з використанням 

нетрадицiйних або 
поновлювальних джерел енергiї 

АВ № 147967 20.03.2008 Нацiональна комiсiя регулювання 
електроенергетики України (НКРЕ) 

19.03.2013 

Опис 

 Лiцензiя отримана для виробництва теплової енергiя на 
теплоелектроцентралях пiдприємства.. Дiю виданої лiцензiї планується 
продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому 
законодавствi України. 

Надання освiтних послуг 
навчальними закладами, пов'язаних 
з одержанням професiйної освiти на 
рiвнi квалiфiкацiйних вимог до 
професiйно-технiчного навчання, 
перепiдготовки, пiдвищення 
квалiфiкацiї (спецiальностi 

(професiї) та лiцензованi обсяги 
прийому вк 

АВ № 395325 08.04.2008 Мiнiстерство освiти та науки 
України 

28.03.2013 

Опис 

Лiцензiя отримана для проведення професiйно-технiчного навчання 
(пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї) робiтникiв. Дiю 
виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови 
вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повiтря 
стацiонарними джерелами 

№ 1412000000-
33 

31.03.2009 Мiнiстерство охорони 
навколишнього природного 

середовища України 

31.03.2014 

Опис 
дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 
вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на продовження виконання 
робiт пiдвищеної небезпеки 

№ 0315.06.14-
27.10.0 

06.04.2006 Державний департамент 
промислової безпеки, охорони 
працi та гiрничого нагляду 
Терiторiальне управлiн 

06.04.2011 

Опис 
дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 
вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на здiйснення 
зберiгання/використання кислоти 

соляної 

№016/10 02.06.2010 Мiнiстерство охорони 
навколишнього природного 

середовища 

02.06.2011 

Опис 
дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 
вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
Найменування об'єднання: Українська асоцiацiя пiдприємств чорної металургiї. 

Місцезнаходження об'єднання: пров. Музейний, м. Київ, 10, Україна,  01601. Українську 

асоцiацiю пiдприємств чорної металургiї (УкрМет) створено у 1998 роцi рiшенням 23 

українських гiрничо-металургiйних пiдприємств, виробничих об'єднань та органiзацiй як 

недержавну безприбуткову органiзацiю. Мета створення - розробка та органiзацiя 

перспективних програм щодо розвитку галузi, врегулювання взаємовiдносин мiж 

пiдприємствами галузi, всебiчне вивчення та практичне вирiшення питань пошуку та 

наповнення зовнiшнiх ринкiв продукцiєю вiтчизняного виробництва, сприяння технiчному 

прогресу, розширення дiючих та освоєння нових ринкiв збуту продукцiї чорної металургiї. 

Пiдвищення ефективностi виробництва, розширення внутрiшнiх i зовнiшнiх ринкiв збуту 

продукцiї, органiзацiя участi вiтчизняних виробникiв в мiжнародних тендерах, органiзацiя i 

проведення виставок, семiнарiв, конференцiй, нацiлених на рекламу продукцiї i науково-

технiчних досягнень, координацiя дiй виробникiв на зовнiшнiх ринках i т.п.  

ВАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" є учасником асоцiацiї з 1998 

року. Головною метою Асоцiацiї є захист iнтересiв та координацiя дiяльностi українських 

пiдприємств чорної металургiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, пiдвищення 

ефективностi роботи галузi та посилення її iнвестицiйної привабливостi. 

Найменування об'єднання: Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром". 

Місцезнаходження об'єднання: площа Ленiна, 1, м. Днiпропетровськ,  Україна, 49000. 

Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром"  створене 18 сiчня 1995 року.  

ВАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" є учасником об'єднання з 1995 

року. Метою дiяльностi об'єднання є представництво i захист iнтересiв пiдприємств-

учасникiв, створення найбiльш сприятливих умов господарювання, координацiя i оптимальне 

сполучення їх виробничих i комерцiйних iнтересiв в умовах ранкових вiдносин. 

Основними напрямками дiяльностi об'єднання є; 

- оптимальне розмiщення на пiдприємствах доведених об'єднанню державного 

замовлення, контракту i мiжурядових угод, координацiя їх виконання; 

- розробка короткотермiнових виробничих балансiв, участь в розробцi перспективних 

виробничих балансiв; 

- оперативне регулювання кооперованих поставок з метою скорочення непродуктивних 
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витрат i стабiлiзацiї виробництва; 

- сприяння в вирiшеннi  питань iнвестицiйної  i науково-технiчної дiяльностi по 

створенню нових високоефективних технологiй i устаткування, зниженню матерiальних, 

енергетичних  i трудових затрат у виробництвi продукцiї; 

- захист iнтересiв пiдприємств в органах державної влади i управлiння, судах; 

- iнформацiйне, консультативно-довiдкове обслуговування учасникiв. 

Найменування об'єднання: Асоцiацiя пiдприємств власникiв вiдомчого транспорту 

"Укрвiдтранс". Місцезнаходження об'єднання: площа Ленiна, 1, м. Днiпропетровськ,  

Україна, 49000. Асоцiацiя пiдприємств власникiв вiдомчого транспорту "Укрвiдтранс" 

заснована 16 грудня 2003 року.  Головними цiлями Асоцiацiї "Укрвiдтранс" є координацiя i 

консолiдацiя зусиль учасникiв для вирiшення загальних проблем професiйної дiяльностi, 

захист законних прав i iнтересiв пiдприємств - учасникiв Асоцiацiї в питаннях їх 

взаємовiдносин iз транспортом загального користування. 

ВАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" є учасником асоцiацiї з 2003 

року.  

Учасники Асоцiацiї мають право: брати участь в управлiннi справами Асоцiацiї; 

вносити пропозицiї з удосконалення роботи Асоцiацiї; вийти в установленому порядку з 

Асоцiацiї; держувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї та пояснення з питань, пов'язаних 

з дiяльнiстю Асоцiацiї. 
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3.7. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового агентства 

Ознака 
рейтингового 
агентства 

(уповноважене, 
міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення 

рейтингової оцінки 
емітента або цінних 
паперів емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента 
або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 
Moody's Investors Service Inc. міжнародне 

рейтингове агентство 
Поновлення 

рейтингової оцінки 
емітента 09.07.2010 

Corporat Family 
Raiting (CFR) 

B2/Stable 
Fitch Ratings Ltd. міжнародне 

рейтингове агентство 
Поновлення 

рейтингової оцінки 
емітента 07.07.2010 

Corporat Family 
Raiting (CFR) B/Stable 

 
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості) 

Мiнiстерство промисловостi 
України (засновник) 

00013942 
Україна Київська обл. д/н р-н 25200 
м. Київ вул. Хрещатик, буд. 34 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості) 

Засновникiв фiзичних осiб немає     0 
Усього 0 
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5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2010 р. - 6933 

особи. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом за 

2010 р. - 77 осiб. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, за 2010 р. - 

8 осiб. 

Фонд оплати працi за 2010 р. - 304313,0 тис. грн. 

Фонд оплати працi за 2009 р. - 229258,7 тис. грн. 

Фонд оплати працi за 2008 р. - 204276,3 тис. грн. 

Розмiр фонду оплати працi збiльшився на 75054,3 тис. грн. вiдносно попереднього року 

внаслiдок збiльшення розмiру мiнiмальної заробiтної плати. 

Головною метою кадрової служби є забезпечення пiдприємства висококвалiфiкованими 

робiтниками та спецiалiстами, здатними до плiдної та якiсної працi, шляхом прямого найму 

потрiбних спецiалiстiв, їх перепiдготовки або перемiщення. 

Робота з кадрами на пiдприємствi будується вiдповiдно до КЗпП України. 

Прийом робiтникiв на пiдприємство здiйснюється згiдно рiшенню керiвництва 

пiдприємства про комплектацiю структурних пiдроздiлiв працiвниками, необхiдними для 

забезпечення процесу виробництва, вiдповiдно штатному розкладу. 

Вивчення при прийомi на роботу документiв претендента на працевлаштування та 

виконання ним запропонованої пробної роботи допомагають встановити квалiфiкацiю 

претендента, рiвень його професiйної пiдготовки, практичний досвiд. 

Трудовi стосунки при прийомi на роботу оформлюються укладенням трудового 

договору з додержанням вимог статтi 23 КЗпП України: робiтники, якi працевлаштовуються 

на роботу, знайомляться з посадовими iнструкцiями (функцiональними обов'язками), 

правилами внутрiшнього трудового розпорядку, колективним договором, умовами працi пiд 

пiдпис у бланку заяви при прийомi на роботу. 

При вiдборi кандидатiв для працевлаштування з урахуванням потреб пiдприємства у 

робiтниках, перевага надається особам, якi мають досвiд роботи у металургiйнiй 

промисловостi, вiдповiдно профiлю пiдприємства освiти, наявностi квалiфiкацiї, стажу 

роботи. 
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З метою перевiрки вiдповiдностi робiтникiв роботi, яка їм доручається, при прийомi на 

роботу у разi потреби встановлюється строк випробування вiдповiдно до статтi 27 КЗпП 

України. 

Загальна кiлькiсть дипломованих спецiалiстiв, якi працюють на пiдприємствi, за 

пiдсумками 2010 року встановила 3793 чоловiка, у т.ч.: 

- з повною вищою освiтою - 1356 чол.; 

- з неповною та базовою вищою освiтою - 2434 чол. 

А загальна кiлькiсть дипломованих спецiалiстiв серед керiвникiв, фахiвцiв та 

службовцiв встановлює 1413 чоловiк серед них: 

- з повною вищою освiтою -  901 чол.; 

- з неповною та базовою вищою освiтою - 512 чол. 

Професiйне навчання кадрiв на виробництвi здiйснюється вiдповiдно до нормативно-

правових актiв у областi освiти, працi, регулюючих суспiльнi вiдносини у сферi забезпечення 

пiдприємства квалiфiкованими i конкурентно- здатними на ринку працi кадрами. Професiйне 

навчання кадрiв на виробництвi носить безперервний характер i проводиться впродовж всiєї 

трудової  дiяльностi  працiвника з метою перiодичного розширення i поглиблення знань, 

умiнь i навикiв  вiдповiдно до вимог виробництва. 

  Рiшенням Державної акредитацiйної комiсiї вiд 28.03.08, протокол № 70 (наказ 

Мiнiстерства освiти i науки України вiд 04.04.08 № 868-л) ВАТ "ЄМЗ" була видана лiцензiя 

на проведення професiйно-технiчного навчання (пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення 

квалiфiкацiї) робiтникiв практично по всiх представлених на пiдприємствi професiях.  

Пiдготовка, перепiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв в 2010 роцi проводилися з 

вiдривом i без вiдриву вiд виробництва з урахуванням потреби пiдприємства в 

квалiфiкованих кадрах. 

Так, в четвертому кварталi 2010 року 52 робiтника, котрi будуть обслуговувати домену 

пiч №3, пройшли стажування в ВАТ "Косогорський металургiйний завод", с. Косая Гора, м. 

Тула, Росiйська Федерацiя, з метою придбання практичних навичок в роботi, освоєння та 

вивчення нового обладнання та технологiї доменої печi з застосуванням без конусного 

завантажувального пристрою та газоочисного пристрою фiрми "PAUL WURTН". 

В листопадi 2010 року стартував довгостроковий проект "Система перiодичної оцiнки 

та розвитку персоналу". Складовими перiодичної оцiнки персоналу є оцiнка результатiв 
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роботи та оцiнка компетенцiй робiтникiв. Всього навчання повиннi пройти 775 керiвникiв 

всiх рiвней управлiння. 

В третьому кварталi 2010 року 8 розлiвникiв сталi пройшли стажування в ВАТ 

"Днiпровський меткомбiнат iм.. Ф.Е.Дзержинського" та освоїли стопорну розливку сталi. Там 

же пройшов стажування 1 спецiалiст цеху систем вимiрювання та теплової автоматики з 

метою вивчення процесу стопорної розливки сталi засобами АСУ ТПкомплекса МБЛЗ. 

 Всього в 2010 роцi пройшли навчання  4477 працiвника пiдприємства. 

 Зокрема:  

 -  пiдготовлено i перепiдготовано на отримання професiї  - 277  чол., в т.ч. первинна 

професiйна пiдготовка - 18 чол., перепiдготовка на пiдприємствi - 249 чол., перепiдготовка з 

вiдривом вiд виробництва - 10 чол. 

 - пiдвищили квалiфiкацiю 2038 працiвники пiдприємства у їх числi:   

522 чоловiка - керiвники, фахiвцi i технiчнi службовцi (довгострокове пiдвищення 

квалiфiкацiї - 7 чол., короткострокове пiдвищення квалiфiкацiї - 421 чол., стажування на 

пiдприємствi - 20 чол., стажування на сумыжних  пiдприємствах - 31 чол., iншi форми 

навчання - 43 чол.) 

1516  чоловiк - робiтники (виробничо-технiчнi курси - 550 чол., курси цiльового 

призначення на пiдприємствi - 816 чол., курси цiльового призначення з вiдривом вiд 

виробництва  - 150 чол.);  

 - навченi питанням охорони працi та пожежної безпеки 2162 чол. 

 Окрiм професiйного навчання, робота з пiдготовки кадрiв 2009 року була направлена 

на пiдвищення квалiфiкацiї по менеджменту якостi на пiдприємствi, формуваннi дiєвого 

резерву кадрiв всiх категорiй, роботу з молодими фахiвцями.  

За довгi роки спiвпрацi мiж заводом i учбовими закладами нашого мiста i iнших мiст 

завод став основною базою для проходження практики студентiв i учнiв. Iстотним є i те, що  

Єнакiєвське професiйно-технiчне металургiйне училище, Єнакiєвський металургiйний 

технiкум є основними постачальниками робочих кадрiв на завод. Тому, пiклуючись про своє 

майбутнє, завод надає значну допомогу учбовим закладам в органiзацiї i проведеннi практики 

для: 

учнiв професiйно-технiчних училищ: 

 - Єнакiєвське професiйно-технiчне металургiйне училище - 209 чол. (професiї - 
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помiчник машинiста тепловоза; машинiст крана; електромонтер, слюсар по КIПiА; токар; 

слюсар-ремонтник, слюсар по ремонту автомобiлiв); 

- Єнакiєвське професiйно-технiчне гiрниче училище - 18 чол. (професiї - 

електрогазозварник; слюсар по КIПiА; монтажник зв'язку); 

  студентiв технiкумiв: 

 - Єнакiєвський металургiйний технiкум -  476 чол. (студенти денного i заочного 

вiддiлень по спецiальностях: доменне виробництво, сталеплавильне виробництво, обробка 

металiв тиском, обслуговування i ремонт устаткування, монтаж i експлуатацiя 

електроустаткування, монтаж i обслуговування засобiв i систем технологiчного виробництва, 

програмування); 

 - Єнакiєвський технiкум економiки i менеджменту - 13 чол.   (спецiальностi - економiка 

пiдприємств, бухгалтерський облiк); 

 студентiв вузiв:  

 - 47  студентiв III-IV  рiвнiв акредитацiї таких учбових закладiв, як ДонДТУ, ДонНТУ, 

ДонДУУ по спецiальностях: "Металургiя чорних металiв", "Гiдравлiчнi i пневматичнi  

машини", "Єлектромеханiчнi системи автоматизацiї та електропривiд", "Менеджмент 

органiзацiй"  i т.д. 

 З метою професiйного-службового просування молодих фахiвцiв, робочої молодi i 

перспективних працiвникiв в 2010 роцi  центром навчання проводилася наступна  робота: 

  - стажування перед призначенням на посаду; 

  - навчання робiтникiв i фахiвцiв, зарахованих до резерву на замiщення керiвних посад; 

  - навчання питанням охорони працi i пожежної безпеки. 

 У 2010 роцi  працевлаштовано 2 студенти, що навчалися  в перiод з 2005 по 2010 роки у 

вищих установах освiти за рахунок коштiв  пiдприємства вiдповiдно до напряму пiдготовки. 

 Фактична оплата за пiдготовку кадрiв i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв 

пiдприємства з вiдривом i без вiдриву вiд виробництва в 2010 роцi склала - 3400117,68 грн. 

На ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" станом на 31 грудня 2010 року загальна 

кiлькiсть працiвникiв, якi отримують пенсiї, склала 1085 чоловiк, у тому числi: 

- на пiльгових умовах - 813 чол.; 

- за вiком - 119 чол.; 

- по iнвалiдностi -  153 чол. 
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З 932 пенсiонерiв, якi отримують пенсiю за вiком на пiльгових умовах, 23 чоловiка є 

iнвалiдами  III групи. Отже, загальна кiлькiсть iнвалiдiв, якi працюють на пiдприємствi, 

станом на 31 грудня 2010 року - 176 чоловiк. 

Загальна кiлькiсть пенсiонерiв, якi отримують пенсiї на пiльгових умовах - 813 чоловiк, 

у тому числi пiдстави пiльгового призначення пенсiй такi: 

- за Списком № 1 - 408 чол.; 

- за Списком № 2 - 176 чол.; 

- за вислугою рокiв - 15 чол.; 

- незалежно вiд вiку - 108 чол.; 

- за скороченим вiком Спискiв № 1 та № 2 - 94 чол.; 

- за втратою годувальника - 2 чол.; 

- iз зменшенням вiку учасникам лiквiдацiї аварiї на ЧАЕС - 5 чол.; 

- матерям, якi виховали дитину - iнвалiда до 8 рокiв -   5 чол. 

Згiдно до статтi 19 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в 

Українi" вiд 21.03.91р. № 875-ХII: "Для пiдприємств, установ, органiзацiй:установлюється 

норматив робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв у розмiрi 4% середньооблiкової 

чисельностi штатних робiтникiв облiкового складу за рiк:" 

За пiдсумками 2010 року фактична середньооблiкова чисельнiсть iнвалiдiв на 

пiдприємствi склала 166 чоловiк, що на 111 чоловiк нижче нормативу робочих мiсць для 

працевлаштування iнвалiдiв, який склав 277 чоловiк. 

За трьома договорами групового (колективного) страхування життя, якi були заключнi у 

2007 роцi мiж ВАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" та ЗАТ "УАСК АСКА-

ЖИТТЯ", станом на 31 грудня 2010 року загальна кiлькiсть застрахованих пiдприємством 

осiб встановила 12849 чоловiка, у тому числi: 

- працiвники пiдприємства - 7403 чол.; 

- непрацюючi пенсiонери - 5446 чол. 

У 2010 роцi вiдповiдно до умов договорiв страхування були здiйсненi виплати за 440 

страховими випадками на загальну суму 1052550 гривень, у т.ч.: 

- у зв'язку зi смертю працiвникiв пiдприємства - 13 випадкiв на суму 30550 грн.; 

- у зв'язку зi смертю непрацюючих пенсiонерiв - 310 випадкiв на суму 713000 грн.; 

- у зв'язку зi звiльненням працiвникiв  пiдприємства з причини виходу на пенсiю - 117 
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випадкiв на суму 309000 грн. 

На протязi 2010 року до дiючих на пiдприємствi договорiв групового (колективного) 

страхування життя було пiдключено 453 нових застрахованих осiб, з них: 

228 чоловiк  - прийнятi на роботу у 2010 роцi робiтники пiдприємства; 

225 чоловiк - непрацюючi пенсiонери. 

Мiж уповноваженим власником органом вiдкритого акцiонерного товариства 

"Єнакiєвський металургiйний завод" в особi генерального директора Подкоритова 

Олександра Леонiдовича i профспiлковим  комiтетом Товариства, що є виконавчим органом 

первинної органiзацiї профспiлки металургiв України, в особi  голови Лобинцева Юрiя 

Васильовича укладено колективний договiр  вiд  8 лютого 2008 року, який  дiє до  укладення 

нового. 

Особливу увагу ВАТ "ЄМЗ" придiляє соцiальнiй захищеностi працiвникiв пiдприємства 

та їх сiмей.  

Витрати на соцiальнi послуги та пiльги за звiтний перiод становлять: 

 Додаткова вiдпустка верстатникам: 112600 грн. 

Додаткова вiдпустка батькам, котрi утримують  дитину-iнвалiда до 18 рокiв: 14300 грн. 

Додаткова короткострокова вiдпустка  iз збереженням зарплати за сiмейними 

обставинами: 164500  грн. 

Виплата одноразової допомоги: 

- матерiальної допомоги у зв'язку з виходом  на пенсiю: 316500 грн.; 

- матерiальна допомога на поховання колишнiх працiвникiв, ранiше звiльнених у зв'язку 

з виходом на пенсiю, або звiльнених в зв'язку зi смертю: 713000 грн.; 

- заохочення робiтникiв до ювiлейних дат: 149600 грн. 

Органiзацiя вiдпочинку, оздоровлення дiтей працiвникiв заводу - не тiльки особливий 

пункт в колективному договорi пiдприємства, але i один з ключових напрямiв соцiальної 

полiтики.   

Загальна кiлькiсть робiтникiв товариства та членiв їх сiмей, якi вiдпочили в заводських 

пансiонатах  "Луч" та "Рубiн" склала 2661 чоловiк. Їм була надана нецiльова благодiйна 

допомога у розмiрi 2382329 грн. 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 

 Генеральний директор 

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

 Подкоритов Олександр Леонiдович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 75 09 612231 28.10.2009 Вiддiлом УФМС Росiї по Челябiнськiй областi в 

Металургiйному районi м. Челябiнська 

6.1.4. Рік народження** 

 1964 

6.1.5. Освіта** 

  вища, Челябiнський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть iнженер-механiк 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Мечел" Челябiнський металургiйний комбiнат" головний iнженер . 

6.1.8. Опис 

 Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною 

дiяльнiстю, є Генеральний директор. 

 Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i 

Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. 

Генеральний директор Товариства обирається та вiдкликається Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства.  

Наглядова рада має право у будь-який час тимчасово усунути Генерального директора вiд 

виконання його обов'язкiв, якщо для цього є вагомi пiдстави, та призначити на цей строк, але 

не бiльш нiж до найближчих Загальних зборiв, особу, що буде виконувати обов'язки 

Генерального директора. 

За рiшенням Загальних зборiв Генеральний директор може бути вiдкликаний з посади 

достроково.   

  Генеральний Директор Товариства або виконуючий його обов`язки вправi без 
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довiреностi дiяти вiд iменi Товариства у вiдносинах з пiдприємствами, органiзацiями, 

державними та громадськими органами й органiзацiями, iншими юридичними особами, 

громадянами. 

  Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, 

вирiшення яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради 

Товариства. 

 Зокрема, Генеральний директор:   

- наймає та звiльняє працiвникiв Товариства; 

- заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства; 

- органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо 

органiзацiйної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства; 

- призначає особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на строк до 

35-ти днiв;  

- самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння ; 

- пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю 

Товариства; 

- самостiйно приймає рiшення про пiдписання (укладання)  договорiв (контрактiв), за 

винятком тих, на пiдписання (укладання) яких вiдповiдно до Статуту потрiбно одержати 

обов'язковий дозвiл Наглядової ради Товариства;  

- видає довiреностi; 

- приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; 

- приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами 

i третiми особами; 

- органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) 

Товариства; 

- звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формам, затвердженим 

вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; 

- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що 

становлять комерцiйну таємницю Товариства; 

- затверджує внутрiшнi документи Товариства: iнструкцiї, положення, звiти та iншi 

документи, пов'язанi з органiзацiєю виробництва та основною дiяльнiстю акцiонерного 
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товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесене до компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; 

- органiзує роботу щодо скликання i проведення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства; 

- пiдписує (укладає) колективний договiр з трудовим колективом Товариства вiдповiдно 

до законодавства; 

- здiйснює iншi функцiї, необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства. 

Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї Генерального директора Товариства, 

може бути доповнено вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв.  

 Дiї, якi потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, 

Генеральний директор вчиняє лише пiсля одержання такого дозволу в порядку, 

передбаченому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. 

      Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття суми винагороди. 

      Подкоритова Олександра Леонiдовича призначено генеральним директором згiдно 

Рiшення №8 Загальних зборiв акцiонерiв (подiя вiд 15.08.2006). Змiн протягом року не було. 

Подкоритов О.Л непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж 

керiвної роботи Подкоритова О.Л. - 19 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад Подкоритова Олександра Леонiдовича: 

Ордена Ленiна, ордена Жовтневої Революцiї i ордена Трудового Червоного Прапору 

виробничого об'єднання "Стрiла", майстер  

механоскладального цеху; 

Конструкторське бюро "Орiон" НВО машинобудiвництва, iнженер-конструктор, 

iнженер-конструктор III категорiї ; 

Челябiнський металургiйний комбiнат, iнженер-конструктор електросталеплавильного 

цеху №6; 

Челябiнський металургiйний комбiнат, старший майстер дiлянки МБЛЗ 

електросталеплавильного цеху №6;  

АТ "Мечел", начальник вiддiлу митних процедур Управлiння зовнiшньоекономiчних 

зв'язкiв комбiнату; 

АТ "Мечел", начальник вiддiлу експорту якiсних сталей Управлiння 

зовнiшньоекономiчних зв'язкiв;  
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ВАТ "Мечел" Челябiнського металургiйного комбiнату, начальник Управлiння 

зовнiшньоекономiчних зв'язкiв служби маркетингу та збуту;  

ВАТ "Мечел" Челябiнського металургiйного комбiнату, директор зi збуту; 

ВАТ "Мечел" Челябiнського металургiйного комбiнату, технiчний директор; 

"Челябiнський металургiйний комбiнат", головний iнженер; 

09.2006 - по теперiшнiй час ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод", генеральний 

директор. 

        Подкоритов О.Л. також обiймає посаду генерального директора Спiльного 

українсько-швейцарського пiдприємства товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Метален". Мiсцезнаходження СП ТОВ "Метален": пр. Металургiв, 12, м. Єнакiєве, 

Донецької обл., Україна, 86429.  

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У 

разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в 

описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Бiлецький Микола Олександрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВВ 171866 16.12.1997 Єнакiївський МВ УМВС України у Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1956 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут, ф-т обробка металу тиском; 

Донецький державний унiверситет, ф-т економiка та управлiння. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 26 
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "ЄМЗ" заступник начальника вiддiлу маркетинга. 

6.1.8. Опис 

 Основнi функцiї головного бухгалтера: 

1. Органiзацiя бухгалтерського облiку в Товариствi. 

2. Забезпечення дотримання в Товариствi встановлених єдиних методичних основ 

бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi. 

3. Керiвництво роботою  по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках 

бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення 

первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i 

платiжних зобов'язань. 

4. Забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв 

адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з  бухгалтерських 

балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат. 

5. Забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до 

державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування 

капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; 

вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв. 

6. Забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової  дiяльностi 

товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення 

внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат. 

7. Органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-

матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. 

8. Контроль правильностi облiку заробiтної платнi,  дотримання фiнансової  i касової 

дисциплiни. 

9. Контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської 

заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни.   

10. Ведення договiрної i претензiйної роботи.  

11. Пiдпис i вiзування документiв в межах своєї компетенцiї. 

12. Реалiзацiя повноважень, наданих генеральним директором Товариства. 

13. Внесення пропозицiй про заохочення або залучення до матерiальної  та(або) 
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дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства. 

14. Контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. 

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття суми винагороди. 

Головний бухгалтер Бiлецький М.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Змiн протягом року не було. Стаж керiвної роботи Бiлецького М.О. - 26 

рокiв. Перелiк попереднiх посад Бiлецького Миколи Олександровича: 

Єнакiєвський ордену Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, 

вальцювальник стану гарячого прокату обтискувального цеху; 

Єнакiєвський ордену Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, помiчник 

майстра виробництва БЗС обтискувального цеху;  

Єнакiєвський мiський комiтет комсомолу, заступник секретаря комiтету комсомолу 

металургiйного заводу; 

Єнакiєвський мiський комiтет комсомолу, секретар комiтету комсомолу металургiйного 

заводу; 

Єнакiєвський мiський комiтет Комунiстичної партiї України, iнструктор вiддiлу 

пропаганди та агiтацiї мiськкому партiї; 

Єнакiєвський мiський комiтет Комунiстичної партiї України, заступник секретаря 

парткому металургiйного заводу; 

Єнакiєвський мiський комiтет Комунiстичної партiї України, завiдувач вiддiлу 

пропаганди та агiтацiї мiськкому партiї; 

Єнакiєвський ордену Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, завiдувач 

брокерської контори; 

Єнакiєвський ордену Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, виконувач 

обов'язкiв начальнику вiддiлу прогнозування; 

Єнакiєвський ордену Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, заступник 

начальника вiддiлу маркетингу; 

04.1994 - по теперiшнiй час Вiдкрите акцiонерне товариство "Єнакiєвський 

металургiйний завод", головний бухгалтер 

Бiлецький М.О. також обiймає посаду головного бухгалтера Спiльного українсько-

швейцарського пiдприємства товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю "Метален". 

Мiсцезнаходження СП ТОВ "Метален": пр. Металургiв, 12, м. Єнакiєве, Донецької обл., 
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Україна, 86429.  

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У 

разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в 

описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 
6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової ради; 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  34093721   

6.1.4. Рік народження** 

 0 

6.1.5. Освіта** 

 - 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 - 

6.1.8. Опис 

 Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав 

у перiод мiж проведенням Загальних зборiв. 

 Наглядова рада контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора в межах 

повноважень, визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 

  Кiлькiсний склад Наглядової ради визначається рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв. Рiшенням №8 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.08.2007 встановлено кiлькiсний 

склад Наглядової ради ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" у кiлькостi 1 (однiєї) особи, 

обрано з 31 серпня 2007 року членом Наглядової ради ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" 
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(вiдкликано зi складу Наглядової ради з 30 серпня 2007 року: Закрите акцiонерне товариство 

"СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 31227326); Закрите акцiонерне товариство 

"Донецьке  акцiонерне науково-комерцiйне товариство "Данко" (ЄДРПОУ 23126703); 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 34093721). 

Змiн протягом року не було. 

  Членами Наглядової ради не можуть бути Генеральний директор, Голова та (або) 

члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) Товариства. 

  Члени Наглядової ради обираються з числа акцiонерiв: як юридичних, так i фiзичних 

осiб. У випадку обрання членом Наглядової ради юридичної особи участь в роботi 

Наглядової ради Товариства приймає уповноважений (-нi) представник (-ки) цiєї юридичної 

особи. Порядок здiйснення представником (-ами) повноважень вiд iменi юридичної особи - 

члена Наглядової ради Товариства визначається вiдповiдно до законодавства та вказiвок 

особи, яка призначила такого представник (-iв). 

  Член Наглядової ради може бути вiдкликаний за рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв. У цьому випадку Загальнi збори обирають нового члена Наглядової ради. 

  Роботою Наглядової ради керує Голова, який обирається з числа членiв Наглядової 

ради на її засiданнi. 

  Засiдання Наглядової ради проводяться не рiдше одного разу в квартал. Наглядова 

Рада правомочна приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше шiстдесяти 

вiдсоткiв її членiв. 

  Порядок дiяльностi Наглядової ради встановлюється Статутом та Положенням про 

Наглядову раду Товариства, яке затверджується Загальними зборами акцiонерiв. 

 До компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься: 

- визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв 

(бюджетiв) та звiтiв про їх виконання; 

- тимчасове усунення Генерального директора Товариства вiд виконання обов'язкiв та 

призначення на цей строк, але не бiльш нiж до найближчих Загальних зборiв, особи, що буде 

виконувати обов`язки Генерального директора; 

- призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора на строк 

35 днiв i бiльше у випадку тимчасової вiдсутностi Генерального директора або його 

звiльнення; 
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- призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв 

Товариства;  

- прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Генерального 

директора, виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; 

- затвердження органiзацiйної структури Товариства; 

- затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, якi регулюють роботу органiв 

управлiння Товариства та/або впливають або можуть вплинути на права та обов'язки 

акцiонерiв Товариства, крiм  затвердження Положення про Наглядову раду Товариства;   

- надання дозволу Генеральному директору або особi, що виконує його обов'язки, на 

видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; 

- надання дозволу Генеральному директору Товариства або особi, що виконує його 

обов`язки, на вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом 

корпоративних прав, деривативiв та облiгацiй iнших юридичних осiб; 

- надання дозволу Генеральному директору або особi, що виконує його обов'язки, на 

укладання договорiв про отримання кредитiв та заставу майна Товариства на суму, що 

перевищує 5000000,00 (п`ять мiльйонiв) гривень; 

- надання дозволу Генеральному директору або особi, що виконує його обов'язки, на 

укладання договорiв про оренду, лiзинг, передачу або отримання в управлiння будь-яким 

iншим способом основних фондiв (засобiв), балансовою вартiстю 1000000,00 (один мiльйон) 

гривень i вище, а щодо земельних дiлянок - незалежно вiд вартостi земельної дiлянки, що є 

предметом угоди; 

- надання дозволу Генеральному директору або особi, що виконує його обов'язки, на 

отримання або вiдчуження, списання з балансу Товариства необоротних активiв (в т.ч. 

основних засобiв), балансова вартiсть яких перевищує 1000000,00 (один мiльйон)  гривень 

або загальна вартiсть таких операцiй перевищує 15000000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень на 

рiк, а щодо купiвлi, продажу, дарування, застави та iнших операцiй з земельними дiлянками - 

незалежно вiд  їх вартостi; 

- надання дозволу Генеральному директору Товариства або особi, що виконує його 

обов`язки, на надання (отримання) Товариством фiнансової допомоги та (або) позик на суму 

бiльш нiж 1000000,00 (один мiльйон)  гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких 
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операцiй перевищує 15000000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень на рiк; 

- визначення умов працi та укладання трудових контрактiв з Генеральним директором 

Товариства, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 

- прийняття рiшення про придбання (викуп) Товариством випущених ним акцiй, а також 

про їх наступний продаж (розподiл); 

- прийняття рiшення про випуск облiгацiй Товариства; 

- надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору) або аудитору на проведення перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв; 

- вибiр аудитора;  

- прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

затвердження порядку денного, а також розгляд пропозицiй щодо змiн до порядку денного, 

проектiв рiшень та документiв, що виносяться на затвердження Загальних зборiв; 

- затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

Товариства; 

- прийняття рiшення про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств та вихiд з них;  

- грошова оцiнка матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що передаються 

акцiонерами в оплату акцiй Товариства; 

- затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 

- обрання та вiдкликання персонального складу реєстрацiйної (мандатної) та лiчильної 

комiсiй Загальних зборiв акцiонерiв; 

- вирiшення iнших питань, передбачених чинним законодавством України або переданих 

для вирiшення Загальними зборами. 

Всi визначенi повноваження належать до виключної компетенцiї Наглядової ради та не 

можуть бути переданi на розгляд Генеральному директору Товариства, за винятком 

повноважень щодо призначення  та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв Товариства, визначення умов оплати їх працi та притягнення до майнової 

вiдповiдальностi, а також надання доручень  аудиторам на проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.  

 У разi обрання Наглядової ради у складi однiєї особи усi рiшення Наглядової ради 
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приймаються такою особою одноособово та викладаються письмово.  

 Наглядова рада Товариства має свою печатку iз найменуванням та кодом ЄДРПОУ 

Товариства. 

   Голова Наглядової ради не отримує винагороди. 

 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У 

разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в 

описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
 

6.1.1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiссiї 

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

 Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю МЕТINVEST B.V. (реєстрацiйний 

номер 24321697) 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  00000000   

6.1.4. Рік народження** 

 0 

6.1.5. Освіта** 

 - 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 - 

6.1.8. Опис 

 Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Генерального директора Товариства 

здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка дiє на пiдставi Статуту та чинного законодавства 

України. 
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Голова та члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) обираються Загальними зборами акцiонерiв 

з числа акцiонерiв Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї може бути вiдкликаний за рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. У цьому випадку Загальнi збори обирають нового 

члена Ревiзiйної комiсiї. 

Кiлькiсний склад Ревiзiйної Комiсiї визначається Загальними зборами акцiонерiв. 

Рiшенням №8 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2006 встановлено кiлькiсний склад 

Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" у кiлькостi 1 (однiєї) особи, 

обрано до складу Ревiзiйної комiсiї Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

METINVEST B.V. (реєстрацiйний номер 24321697) (звiльнен Торопов В.В.). Змiн протягом 

року не було. 

При голосуваннi кожний з членiв Ревiзiйної комiсiї має один голос. Рiшення на 

засiданнях Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв та оформлюються 

протоколами, якi пiдписують усi присутнi на засiданнi члени Ревiзiйної комiсiї. При рiвностi 

голосiв вирiшальним є голос Голови Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право приймати 

рiшення, якщо на її засiданнi приймають участь не менше 2/3 її складу. 

 Рiшення Ревiзора приймаються одноособово та викладаються письмово. 

Членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) не можуть бути Голова та члени Наглядової 

ради, Генеральний директор та iншi посадовi особи Товариства. 

Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться Ревiзiйною 

комiсiєю (Ревiзором): 

- за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- за рiшенням Наглядової ради Товариства; 

- з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства;  

- на вимогу акцiонерiв Товариства, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками 

голосiв. 

При проведеннi перевiрок Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору) повиннi бути наданi всi 

матерiали, бухгалтерськi або iншi документи й особистi пояснення працiвникiв Товариства. 

 Генеральний директор Товариства несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання 

вимог Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). 

 Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок 

Загальним зборам, Наглядовiй радi та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку. 
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 Ревiзiйна комiсiя складає висновки стосовно рiчних звiтiв i балансiв Товариства. Без 

висновку Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Загальнi збори не мають права затверджувати рiчний 

баланс Товариства. 

 Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор): 

- контролює ефективне використання Генеральним директором активiв Товариства; 

- контролює цiльове використання Генеральним директором прибутку Товариства; 

- контролює дiяльнiсть Генерального директора  щодо виконання Товариством своїх 

зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; 

- контролює дотримання Генеральним директором встановлених Статутом обмежень 

його повноважень; 

- контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення 

бухгалтерського та податкового облiку Генеральним директором та головним бухгалтером 

Товариства. 

 Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) зобов'язана вимагати скликання позачергових зборiв у разi 

виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань, якi здiйсненнi  

(вчиненi) посадовими особами органiв управлiння Товариства. 

 Голова Ревiзiйної комiсiї не отримує винагороди. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року вiдкликано зi 

складу Ревiзiйної комiсiї Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)  (реєстрацiйний номер 

24321697). 

Замiсть звiльненої особи на посаду члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено. 

 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У 

разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в 

описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

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

юридичної особи 

 Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

 Від загально 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 

Голова Наглядової 
Ради 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIС
ТЮ  "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ" 

 34093721   15.05.2006  527534 4,999996208 527534 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Приватна компанiя з 
обмеженою 
вiдповiдальнiстю 
METINVEST B.V. 
(реєстрацiйний 
номер 24321697) 

 00000000   27.12.2005  5833726 55,292375246 5833726 0 0 0 

Генеральний 
директор 

Подкоритов 
Олександр 
Леонiдович 

75 09 612231 
28.10.2009 Вiддiлом 
УФМС Росiї по 
Челябiнськiй областi 
в Металургiйному 
районi м. 
Челябiнська 

  0 0 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Бiлецький Микола 
Олександрович 

ВВ 171866 
16.12.1997 
Єнакiївським МВ 
УМВС України у 
Донецькiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

Усього 6361260 60,292371454  6361260 0 0 0 
 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 
METINVEST B.V. 00000000 Netherlands   - р-н 

2514 JM's - 
Gravenhage, 
Rotterdam 
Alexanderstraat 23 

27.12.2005  5833726 55,292375246 5833726 0 0 0 

Metinvest 
International S.A. 

00000000 Switzerland   - р-н 
1211 Geneve 2, rue 
Vallin 

26.04.2001  3200845 30,337784607 3200845 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

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

паспорт** 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 
Усього 9034571 85,630159853  9034571 0 0 0 

 
*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові 

** Не обов"язково для заповнення 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  
Дата проведення 24.06.2010 
Кворум зборів 91,04 
Опис Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "ЄМЗ" вiдбулися 24.06.2010 за адресою: м. Єнакiєве, 

площа Ленiна, 5 (велика зала Культурно-досугового центру  (Будинок культури "40-рiччя 
Перемоги"). 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:  
дата проведення та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв були призначенi 
рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 06.04.2010 року (рiшення № 63). Пропозицiй та 
змiн до порядку денного за вiдведений за законом термiн до Товариства не надходило. 
         Порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 
1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2009 рiк. 
3. Звiт та висновки Ревiзора стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2009 рiк.  
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2009 рiк. 
5. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2009 
роцi.  
6. Визначення порядку розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства минулих рокiв.   
7. Про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства. Визначення способу 
персонального повiдомлення власникiв iменних цiнних паперiв про прийняте рiшення про 
дематерiалiзацiю.  
8. Про обрання депозитарiю для обслуговування акцiй в бездокументарнiй формi 
iснування. 
9. Про обрання зберiгача, у якого Товариство вiдкриє рахунки в цiнних паперах власникам 
акцiй. 
10. Про визначення дати припинення ведення реєстру. 
11. Внесення (затвердження) змiн та доповнень до Статуту  Товариства. 
 
 За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення: 
- З першого питання порядку денного: обрано голову, секретаря, затверджено регламент 
Загальних зборiв акцiонерiв (голосували "ЗА" 99.962 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
присутнiх на Загальних зборах); 
- З другого питання порядку денного: затверджено Звiт Генерального директора ВАТ 
"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2009 рiк (голосували "ЗА" 99,996% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 
- З третього питання порядку денного: затверджено Звiт Ревiзора Товариства про 
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк та 
висновки по Балансу Товариства на 31.12.2009 i Звiту про фiнансовi результати за 2009 
рiк  (голосували "ЗА" 99,968% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних 
зборах); 
- З четвертого питання порядку денного: затверджено Баланс Товариства на 31.12.2009 i 
Звiт про фiнансовi результати за 2009 рiк  (голосували "ЗА" 99,985% вiд кiлькостi голосiв 
акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 
- З п'ятого питання порядку денного: вирiшили збитки, отриманi Товариством за 
результатами дiяльностi у 2009 роцi у сумi  857 126 445,35 (вiсiмсот п'ятдесят сiм 
мiльйонiв сто двадцять шiсть тисяч чотириста сорок п'ять гривень 35 копiйки) гривень, 
покрити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства минулих рокiв  (голосували 
"ЗА" 99,973% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 
- З шостого питання порядку денного: вирiшили частину нерозподiленого прибутку 
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Товариства минулих рокiв у розмiрi 857 126 тис. грн. направити на покриття збиткiв, 
отриманих Товариством у 2009 роцi; частину нерозподiленого прибутку Товариства 
минулих рокiв у розмiрi 70 617 тис. грн. залишити нерозподiленою  (голосували "ЗА" 
99,904% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 
- З сьомого питання порядку денного: вирiшили перевести випуск 10 550 688 (десять 
мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят тисяч шiстсот вiсiмдесят вiсiм) простих iменних акцiй 
номiнальною вартiстю 15,25 гривень (п'ятнадцять гривень двадцять п'ять копiйок) кожна, 
загальною номiнальною вартiстю 160 897 992,00 гривень (сто шiстдесят мiльйонiв 
вiсiмсот дев'яносто сiм тисяч дев'ятсот дев'яносто двi гривнi 00 копiйок) документарної 
форми iснування у бездокументарну форму iснування; затвердити Протокол рiшення про 
дематерiалiзацiю акцiй (переведення випуску iменних акцiй, випущених у документарнiй 
формi, у бездокументарну форму iснування) Товариства; персонально повiдомити 
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю 
акцiй (переведення випуску iменних акцiй, випущених у документарнiй формi, у 
бездокументарну форму iснування) шляхом направлення вiдповiдного письмового 
повiдомлення простим листом у строк не пiзнiше 10 (календарних) днiв вiд дати 
прийняття рiшення про де матерiалiзацiю; доручити Генеральному директору Товариства 
здiйснити всi дiї, необхiднi для переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, 
випущених у документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму iснування в 
порядку та у строки згiдно вимог чинного законодавства  (голосували "ЗА" 99,976% вiд 
кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 
- З восьмого питання порядку денного: вирiшили обрати депозитарiєм, який буде 
обслуговувати випуск акцiй Товариства, щодо якого прийнято рiшення про 
дематерiалiзацiю, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" (iдентифiкацiйний код 35917889; мiсцезнаходження: 
04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г); доручити Генеральному директору Товариства 
укласти договiр про обслуговування емiсiї з депозитарiєм - ПРИВАТНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ 
ПАПЕРIВ" та здiйснити всi дiї, необхiднi для депонування глобального сертифiкату 
випуску цiнних паперiв Товариства бездокументарної форми iснування (голосували "ЗА" 
99,972% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 
- З дев'ятого питання порядку денного: обрати зберiгачем, у якого Товариство вiдкриє 
рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" (iдентифiкацiйний 
код 23785133; мiсцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, буд. 52); 
доручити Генеральному директору Товариства укласти договiр iз зберiгачем - 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА 
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй, 
якi були зареєстрованими особами у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату 
припинення ведення реєстру та здiйснити всi дiї, необхiднi для вiдкриття обраним 
зберiгачем рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй Товариства 
випуску, що дематерiалiзується, та зарахування на цi рахунки акцiй, що належать 
власникам  (голосували "ЗА" 99,986% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
Загальних зборах); 
- З десятого питання порядку денного: вирiшили припинити з "21" вересня 2010 року 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та дiю Договору № 18/01-
2008/2801630 вiд 01.09.2008 року на ведення реєстру (нова редакцiя), укладеного з 
реєстроутримувачем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"; доручити Генеральному директору 
Товариства здiйснити дiї, необхiднi для: забезпечення припинення обслуговування 
випуску акцiй Товариства документарної форми iснування у реєстроутримувача в системi 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; забезпечення передачi реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв та переведення облiку прав власностi на акцiї у бездокументарнiй 
формi до зберiгача.  (голосували "ЗА" 99,942% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх 
на Загальних зборах); 
- З одинадцятого питання порядку денного внесенi (затвердженi) змiни до Статуту 
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ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" шляхом його викладення у новiй редакцiї, доручено Головi Загальних зборiв 
акцiонерiв Лобинцеву Ю.В. пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї, уповноважено 
генерального директора Товариства Подкоритова О.Л. за власним розсудом визначити 
осiб, якi будуть вчиняти всi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у 
новiй редакцiї  (голосували "ЗА" 99,983% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на 
Загальних зборах). 
 Черговi Загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2010 рок були проведенi  23 березня 2011 року (з оголошеною 
перервою до 31 березня 2011 року). 
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім" я 
та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Об'єднана реєстрацiйна компанiя" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23785133 
Місцезнаходження Україна Донецька обл. д/н р-н 83050 м. 

Донецьк вул. Унiверситетська, буд. 52 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 507121 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.12.2009 
Міжміський код та телефон +38-062-3371041 
Факс +38-062-3371041 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 

депозитарна дiяльнiсть: депозитарна 
дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. 

Опис Мiж ВАТ "ЄМЗ"  та ТОВ "Об'єднана 
реєстрацiйна компанiя" було  укладено договiр 
на ведення реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв. Загальними зборами акцiонерiв вiд 
24.06.2010 протокол №20 прийнятi рiшення 

про: 
- переведення випуску простих iменних акцiй 
ВАТ "ЄМЗ" документарної форми iснування у 

бездокументарну форму iснування; 
- обрання зберiгачем, у якого Товариство 

вiдкриє рахунки в цiнних паперах власникам 
акцiй, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА 
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ". 

- припинення з 21 вересня 2010 року ведення 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Товариства та дiю Договору на ведення 

реєстру, укладеного з реєстроутримувачем - 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА 
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ". 

Товариство уклало договiр iз зберiгачем - 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА 

РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" про вiдкриття 
рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй, 
якi були зареєстрованими особами у реєстрi 
власникiв iменних цiнних паперiв на дату 

припинення ведення реєстру та здiйснило всi 
дiї, необхiднi для вiдкриття зберiгачем 

рахункiв у цiнних паперах власникам простих 
iменних акцiй Товариства випуску, що 
дематерiалiзувався, та зарахування на цi 
рахунки акцiй, що належать власникам. 
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім" я 
та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по 
наданню аудиторських та консультацiйних 

послуг "АУДЕК" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13480208 
Місцезнаходження Україна Донецька обл. д/н р-н 83048 м. 

Донецьк вул. Унiверситетська, буд.77 к. 424-
426 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0185 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
Міжміський код та телефон +38-062-3813266 
Факс +38-062-3110793 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку 
Опис ТОВ "АУДЕК" здiйснює аудиторськi 

перевiрки ВАТ "ЄМЗ", змiни аудитора 
протягом останнiх трьох рокiв не вiдбувалось. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім" я 
та по батькові фізичної особи 

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ АСКА" 
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997 
Місцезнаходження Україна Київська обл. Соломенський р-н 

03186 м. Київ вул. Авiаконструктора 
Антонова, 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 299764 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.03.2007 
Міжміський код та телефон +38-044-455-99-70 
Факс +38-044-455-99-70 
Вид діяльності Iншi види страхування; Допомiжна дiяльнiсть 

у сферi страхування 
Опис Мiж ВАТ "ЄМЗ"  та ЗАТ "Українська 

акцiонерна страхова компанiя АСКА" 
укладено договори страхування. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім" я 
та по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 
Місцезнаходження Україна Київська обл. д/н р-н 01133 м. Київ 

вул. Щорса, 31 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 390872 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2010 
Міжміський код та телефон +38-044-277-50-00 
Факс +38-044-277-50-01 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 

дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому 
ринку 
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Опис Мiж ВАТ "ЄМЗ" та ПрАТ "ФОНДОВА БIРЖА 
ПФТС" укладено договiр про пiдтримання 

лiстингу. 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім" я 
та по батькові фізичної особи 

Fitch Ratings Ltd. 

Організаційно-правова форма Корпорація 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 1316230 
Місцезнаходження Great Britain   д/н р-н д/н London 30 North 

Colonnade, Canary Wharf, E14 5GN 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.07.1978 
Міжміський код та телефон +44 (0) 20 3530 1000 
Факс +44 (0) 20 3530 2524 
Вид діяльності Кредитний аналiз, кредитна оцiнка, 

Мiжнароднi та нацiональнi рейтинги 
Опис Fitch Ratings - мiжнародне рейтингове 

агентство, дiяльнiсть якого нацiлена на 
надання своєчасних i точних оцiнок 

кредитоспроможностi емiтентiв, здiйснення 
високоякiсного кредитного аналiзу i  надання 
першокласних аналiтичних послуг емiтентам, 

iнвесторам i банкiрам. Агентство володiє 
глибокими аналiтичними знаннями i 

"критичною масою" досвiду, якi 
використовуються iнвесторами i компанiями 
по управлiнню ризиками при проведеннi 

iнновацiйних операцiй на ринках капiталу, 
охоплюючих всi класи активiв, галузi 

промисловостi i сектори ринку. Грунтуючись 
на органiчному зростаннi компанiї i серiї 

стратегiчних поглинань iнших агентств, Fitch 
Ratings демонструє бурхливе зростання 
протягом двох останнiх десятилiть, 

результатом якого з'явилася присутнiсть 
компанiї по всьому свiту, на всiх ринках 

iнструментiв з фiксованим доходом. Штаб-
квартири Fitch Ratings знаходяться в Нью-
Йорку i Лондонi. Агентство також має 49 
офiсiв в бiльш нiж 90 країнах свiту.  Fitch є 
дочiрньою компанiєю Fimalac, мiжнародної 
фiнансової групи з штаб-квартирою в Парижi, 
Францiя. Fitch працює з широким спектром 
емiтентiв з Росiї i СНД вже бiльше 15 рокiв i 
присвоює мiжнароднi i нацiональнi кредитнi 
рейтинги банкам, небанкiвським фiнансовим 
органiзацiям, страховим компанiям, емiтентам 
корпоративного сектора, регiональним i 

мiсцевим органам влади, суверенним урядам. 
Fitch також рейтингує випуски боргових 

iнструментiв з фiксованим доходом i операцiї 
структурного фiнансування. 
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім" я 
та по батькові фізичної особи 

Moody's Investors Service Inc. 

Організаційно-правова форма Корпорація 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 3235-0625 
Місцезнаходження United States   NY р-н 10007 New York 7 World 

Trade Center at 250 Greenwich Street 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 34-56511 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Комiсiя з цiнних паперiв США 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2007 
Міжміський код та телефон +49 69 70730 745 
Факс +49 69 70768 911 
Вид діяльності Кредитний аналiз, кредитна оцiнка, 

Мiжнароднi та нацiональнi рейтинги 
Опис Агентство Moody's може максимально повно 

задовольняти потреби своїх клiєнтiв з Росiї i 
країн СНД дякуючи тому, що володiє досвiдом 
роботи на глобальному рiвнi i разом з тим знає 
ринки Росiї i країн СНД. Команда складається 

з висококвалiфiкованих i досвiдчених 
фахiвцiв, якi виконують свою роботу на 

найвищому професiйному рiвнi.  
 Агентство Moody's присвоює рейтинги i 

публiкує незалежнi висновки про 
кредитоспроможнiсть емiтентiв i кредитну 

якiсть цiнних паперiв, що випускаються ними. 
Moody's присвоює рейтинги борговим 

зобов'язанням банкiв, корпорацiй, страхових 
компанiй, фондiв довiрчого управлiння, 

регiональних i мiсцевих адмiнiстрацiй, держав, 
мiжнародних утворень. Moody's також 
присвоює рейтинги структурованого 

фiнансування.  
 В умовах, коли мiжнароднi ринки капiталу 
бiльш нiж коли залежать вiд кредитних 

рейтингiв, рейтинги агентства Moody's дають 
великi переваги i вiдкривають новi можливостi 

як емiтентам, так i iнвесторам. 
 Рейтинги забезпечують легший, вiльнiший i 
стабiльнiший доступ емiтентiв до глобальних 
ринкiв капiталу, а також знижує вартiсть 
залучення засобiв i пiдвищує лiквiднiсть їх 

боргових зобов'язань. 
 Iнвестори використовують рейтинги 

агентства Moody's для визначення кредитного 
ризику тих, що купуються або цiнних паперiв, 
що продаються ними, з фiксованим доходом. 
При цьому вони користуються кредитними 
рейтингами не тiльки у момент ухвалення 

iнвестицiйних рiшень, але i вiдстежують змiни 
рейтингiв протягом всього термiну звернення 
iнструментiв, що цiкавлять їх. Iнвестори також 
завжди уважно знайомляться з публiкацiями i 

аналiтичними матерiалами агентства, 
присвяченими актуальним проблемам 
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кредитного ринку.  
В Росiї i СНД агентство Moody's представлене 
двома компанiями: компанiєю Мудiс Схiдна 
Європа (Moody's Eastern Europe - MEE), яка 
спецiалiзується на кредитному аналiзi за 
глобальною шкалою, i Рейтинговим 

Агентством "Мудiс Iнтерфакс" (Moody's 
Interfax Rating Agency- MIRA), що присвоює 
кредитнi рейтинги за нацiональною шкалою. 

MEE повнiстю контролюється агентством 
Moody's, тодi як MIRA має мiноритарного 
акцiонера Interfax Information Services Group. 

 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім" я 
та по батькові фізичної особи 

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ АСКА-ЖИТТЯ" 
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24309647 
Місцезнаходження Україна Київська обл. Соломенський р-н 

03816 м. Київ вул. Авiаконструктора 
Антонова, 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 68Л 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.03.2004 
Міжміський код та телефон +38-044-455-92-85 
Факс +38-044-492-84-92 
Вид діяльності Страхування життя та накопичення 
Опис Мiж ВАТ "ЄМЗ"  та ЗАТ "Українська 

акцiонерна страхова компанiя АСКА-ЖИТТЯ" 
укладено договор групового (колективного) 

страхування життя. 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім" я 
та по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗIТАРIЙ 

ЦIННИХ ПАПЕРIВ" 
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження Україна Київська обл. д/н р-н 04107 м. Київ 

вул. Тропiнiна, буд. 7-Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 
Міжміський код та телефон +38-044-585-42-40 
Факс +38-044-585-42-40 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 

депозитарна дiяльнiсть: депозитарна 
дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. 

Опис Загальними зборами акцiонерiв вiд 24.06.2010 
протокол №20 прийняте рiшення обрати 

депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск 
акцiй Товариства, щодо якого прийнято 
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рiшення про дематерiалiзацiю, ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ 
ЦIННИХ ПАПЕРIВ". Мiж ВАТ "ЄМЗ та Прат 
"ВДЦБ"  укладено договiр про обслуговування 

емiсiї цiнних паперiв. 
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11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій
ний номер 

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальн
а вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутном
у капіталі 

(у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27.07.2010 589/1/10 Державна комiсiя з цiних 

паперiв та фондового ринку 
UA4000079966 Акції 

Іменні 
прості 

Бездокумента
рна Іменні 

15,250 10550688 160 897 992,000 100 

Опис 

У вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.06.2010 переведено випуск 10550688 (десять мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят тисяч шiстсот 
вiсiмдесят вiсiм) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15,25 гривень (п'ятнадцять гривень двадцять п'ять копiйок) кожна, загальною номiнальною 
вартiстю 160897992,00 гривень (сто шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто сiм тисяч дев'ятсот дев'яносто двi гривнi 00 копiйок) документарної форми 
iснування у бездокументарну форму iснування. 
У звiтному роцi торгiвля цiнними паперами товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. На внутрiшньому ринку торгiвля акцiями здiйснюється на 
ПрАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", з якою укладено вiдповiдний договiр про пiдтримання лiстингу. У 2010 роцi Товариство не подавало будь-яких заяв з 
метою отримання допуску на iншi фондовi бiржi.  
Акцiї ВАТ "ЄМЗ" торгуються на Фондовiй бiржi ПФТС з 1997 року  (код  ПФТС - ENMZ). Простi iменнi акцiї ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" 
пройшли процедуру лiстингу та 28 лютого 2007 року включенi до Котирувального листа 2 рiвня Списку ПФТС. Вiдповiдно з рiшенням Управлiння 
iнформацiї та лiстингу ПрАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" вiд 03.03.2010 р. №0303/2010/01(л) простi iменнi акцiї ВАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
ЗАВОД" переведенi з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до Котирувального списку ПФТС 1-го рiвня лiстингу (пiдстава п. 5.16 Правил ПрАТ 
"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", а саме вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 1-го рiвня лiстингу). Рiшення набуло 
чинностi з 04 березня 2010 року.  
У вiдповiдностi до чинного законодавства мiж ВАТ "ЄМЗ" та  ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" укладено договiр про пiдтримання лiстингу вiд 10.10.2007. 
За результатами торгiвельних сесiй ПФТС за перiод з 01..01.2010 по 31.12.2010: 
-  загальна кiлькiсть укладених угод склала 20140 угод;.  
-  загальна вартiсть укладених угод склала 300716985,45 грн.; 
-  мiнiмальна цiна склала 171,70  грн. за одну акцiю; 
-  максимальна цiна склала  305,00 грн. за одну акцiю; 
- середньозважена цiна склала 185,3338 грн. за одну акцiю. 
 Вiдповiдно до обнародуваного рейтингу цiнних паперiв, якi були допущенi до торгiвлi Першої фондової торгової системи протягом 2010 року, у рейтингу 
пайових цiнних паперiв (куди включаються також акцiї) першого котирувального списку, кращими стали акцiї ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЄНAКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (iнформацiя з офiцiйного сайту www.pfts.com ). 
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів 
(штук) 

10500 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

10500 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  - Інше 0 
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 
(штук) 

10357 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

10357 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  - Інше 0 
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у 
звітному періоді 

287 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

287 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  - Інше 0 
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12. Опис бізнесу 
 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Єнакiєвський металургiйний завод" є одним  з 

найстарiших пiдприємств України. Будiвництво заводу почалося у 1858 р., а у 1862 р. тут 
вперше у Росiї отримали чавун на мiнеральному паливi. У 1895 р. була вибрана нова 
промислова площадка i почалося будiвництво заводу. У 1897 р. вiн вступив у строй у складу 
двох печей, двох конвертерiв для виплавки сталi бесемеровьским заходом, блюмiнга, 
рельсобалочного стану та допомiжних майстерень. 

У 1931 р. почала працювати перша по країнi розливна машина, 1938 роцi була 
збудована аглофабрика по першому вiтчизняному проекту.  

Наприкiнцi 40-х рокiв науковi розробки групи авторiв, робiтникiв заводу, були 
вiдзначенi Державною премiєю СРСР. На заводi був розроблен та упроваджен новий 
технологiчний процес виробництва конверторної сталi, який забезпечував отримання сталi, 
яка по якостi не поступається мартенiвської. 

У 80-роках була впроваджена термiчна правка котикової сталi на станi "360" шляхом 
напряму зонального охолодження готового виробу. Лiцензiя на цей винахiд придбана 
закордонними фiрмами. 

У 1993 р. згiдно Наказу Мiнiстерства Промисловостi України шляхом корпоратизацiї 
Єнакiєвський державний металургiйний завод був перетворений у вiдкрите акцiонерне 
товариство. У листопадi 2000 р. було прийнято Рiшення про реконструкцiю ВАТ "ЄМЗ" з 
метою здiйснення iнвестицiйного проекту "Пiдвищення ефективностi виробництва катаної 
заготовки з використанням безперервного лиття заготовки та встановлення "пiч-ковш". У 
зв'язку з цим на пiдставi Рiшення Ради товариства було створено ТОВ СП"Метален" до 
складу якого були переданi конверторний, обтискний та цех пiдготовки составiв. 

ВАТ"ЄМЗ" та ТОВ СП "Метален" працюють виконуючи єдину задачу по пiдвищенню 
якостi заготовки та усього прокатного передiлу.  

Ефективна робота колективу пiдприємства в рiзнi роки була вiдзначена державними 
нагородами i призами мiжнародних торгових органiзацiй.  

1966 р.- Орден Трудового Червоного Прапора . 
1995 р. - мiжнародна нагорода "Факел Бiрмiнгема" (США) за успiшне економiчне 

виживання i розвиток в умовах економiчної кризи. 
1996р. - Х Золотий приз Європи за якiсть (Францiя). 
2000 р. - ХХV Золотий приз "За кращу торгову марку" (Iспанiя); 
 за збiльшення об'ємiв виробництва високоякiсної металургiйної продукцiї "Лiдери ХХI 

столiття"; 
               за освоєння нових видiв продукцiї регiональна нагорода "Золотий скiф". 
2001 р. - за високi досягнення в розвитку виробництва регiональна нагорода "Золотий 

Меркурiй"; 
 - мiжнародний приз i диплом Європейської якостi "За прагнення до здобуття високої 

якостi продукцiї". 
2002 р. - "Почесний диплом, Пам'ятна медаль i спецiальний приз" на всеукраїнському 

конкурсi на звання "Кращий роботодавець року"; 
диплом за виконання програми соцiально-економiчного розвитку мiста. 
2003 р. - Почесна грамота облдержадмiнiстрацiї за 1 мiсце серед пiдприємств ГМК у 

питаннi охорони працi. 
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 За видатнi заслуги i досягнення в професiйнiй сферi, високу якiсть випущеної продукцiї 
нагороджено Почесною премiєю Європейського центру дослiдження ринку 
"EMRC"(Брюссель, Бельгiя); 

                Мiжнародна премiя "Бiзнес - Олiмп" i присвоєно звання "Золота торгова 
марка" з почесним дипломом в номiнацiї "Пiдвищення потенцiалу найновiших технологiй". 

2004 р. - Мiжнародна нагорода "Золотий Меркурiй" Генеральному директору за 
особистий  вклад в оздоровлення нацiональної економiки та розвиток iнтеграцiйних процесiв; 

2005 р. - 28.09.2005 на Загальних зборах акцiонерiв обрано генеральним директором 
Коритько Iгоря Валерiйовича. За пiдсумками рейтингу ефективностi торгiвельних марок 
України 12.11.2005 ВАТ "ЄМЗ" удостоєно диплому самого ефективного бренду України за 
2004 рiк. В рамках широкомасштабної реконструкцiї заводу, розрахованої до 2010 року, 
19.10.2005 введено в експлуатацiю автоматизований комплекс приймання, зберiгання та 
пiдготовки сировини для доменного виробництва. 

2006 р. - 15.08.2006 на Загальних зборах акцiонерiв обрано Генеральним директором 
Подкоритова Олександра Леонiдовича який приступив до виконання своїх обов'язкiв з 5 
вересня 2006 року. 

  2007 р. - 31 липня вiдбувся урочистий пуск доменної печi №5 за участю Прем'єр-
мiнiстра України, керiвництва SCM i ТОВ "Метiнвест Холдинг", членiв Кабiнету мiнiстрiв, 
керiвництва областi i мiста, представникiв засобiв масової iнформацiї. Введена в 
експлуатацiю доменна пiч № 5 обсягом 1513 куб.м дозволить Заводу наростити виробництво 
чавуну до 2,5 млн. тонн в рiк. 

 фахiвцями Bureau Veritas Certification проведено зовнiшнiй аудит системи 
менеджменту промислової безпеки, який пiдтвердив вiдповiднiсть здiйснюваної на 
пiдприємствi роботи по охоронi працi вимогам мiжнародного стандарту OHSAS 18001:2007. 
ВАТ "ЄМЗ" став першим металургiйним пiдприємством в Українi, яке отримало такий 
сертифiкат вiд "Bureau Veritas Certification". 

21 березня 2008 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Вiдкритого 
акцiонерного товариства "Єнакiєвський металургiйний завод" з метою залучення додаткових 
коштiв, що будуть спрямованi на подальший розвиток Товариства, прийнято рiшення про 
збiльшення розмiру статутного фонду (капiталу) Товариства на 2743414,00 грн. (два мiльйона 
сiмсот сорок три тисячi чотириста чотирнадцять гривень 00 копiйок) до 160897992,00 грн. 
(сто шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто сiм тисяч дев'ятсот дев'яносто двi гривнi 00 
копiйок) шляхом здiйснення  закритого (приватного) розмiщення 179896 шт. (ста сiмдесяти 
дев'яти тисяч вiсiмсот дев'яносто шости) простих iменних акцiй Товариства iснуючої 
номiнальної вартостi 15,25 грн. (п'ятнадцять гривень 25 копiйок) кожна, в документарнiй 
формi iснування, загальною номiнальною вартiстю 2743414,00 (два мiльйона сiмсот сорок 
три тисячi чотириста чотирнадцять гривень 00 копiйок). Вартiсть збiльшення розмiру 
статутного фонду (капiталу) Товариства, сплачена грошовими коштами у полному обсязi. 
Таким чином, статутний капiтал Товариства становить 160897992,00 грн., подiлений на  
10550688 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15,25 грн.  за одну акцiю. 

У груднi 2008 року закiнчений один з важливих проектiв - в копровому цеху в роботу 
був введений комплекс прес-ножиць. Пiсля виходу на проектну потужнiсть комплекс 
дозволить переробляти в рiк 250 тисяч тонн металевого брухту. 

У 2009 роцi з метою вдосконалення органiзацiї робот по виробництву сталi, литої 
заготовки та вiдвантаження готової продукцii створено конвертерний цех як самостiйний 
структурний пiдроздiл; освоєно розливання п'яти нових марок стали з використанням 
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унiкальної технологiї. Розроблена на ЄМЗ комплексна програма виплавки i розкислювання 
стали дозволила розширити перелiк готової продукцiї будiвельного сортаменту - арматурного 
i круглого прокату дiаметром вiд 5,5 мм до 12 мм. 

Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року (з оголошеною 
перервою до 31 березня 2011 року) у зв'язку з приведенням  дiяльностi Товариства у 
вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства"  крiм iнших прийнятi 
рiшення: визначити тип товариства - публiчне акцiонерне товариство; змiнити найменування 
Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"; затвердити скорочене 
найменування Товариства - ПАТ "ЄМЗ"; внести до Статуту Товариства змiни та доповнення 
шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 
 
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 у відповідності з 
попереднім звітним періодом 

Вищим органом управлiння ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" є Загальнi збори акцiонерiв, наглядовим 
органом є Наглядова рада Товариства, контролюючим органом є Ревiзiйна комiсiя. 
Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.  

Органiзацiйна структура ВАТ "ЄМЗ" складається зi служб директора з розвитку, 
директора з iнжинiрингу, директора з виробництва, директора фiнансового, директора з 
технологiї та якостi, директора з охорони працi та промислової безпеки, директора з 
планування та логiстики, директора з персоналу,  директора з капiтального будiвництва та 
реконструкцiї, директора комерцiйного, директора  з безпеки, начальника юридичного 
управлiння.  

Основнi структурнi пiдроздiли ВАТ "ЄМЗ" розташованi на промисловому майданчику 
за адресою: пр. Металургiв, 9, м. Єнакiєве, обл. Донецька, Україна: 

1. Конвертерний цех (у складi 3-х конвертерiв по 160 тонн з розливкою сталi в iз 
ложницi зверху та на машинах безперервного лиття заготовок МБЛЗ №1 та МБЛЗ №2); 

2. Агломерацiйний цех (має 4 агломашини загальною  площею  спiкання 250 м2, 
виробляє офлюсований агломерат); 

3. Доменний цех (має чотири доменнi печi, двi - обсягом 1033 м3, i по однiй -1386 м3 i 
1513 м3. Виробляє  рiдкий передiльний чавун, а також чушковий чавун для 
машинобудування на розливних машинах); 

4. Цех виробництва прокату (дрiбносортний стан "250", який виробляє  перiодичнi 
профiлi для армування залiзобетонних конструкцiй в бунтах  №№ 10, 8;  профiлi круглi 
дiаметром 8, 9, 10, 11 мм; катанку дiаметром 6,5 . 7,5 мм; великосортовий стан 550, який 
виробляє  швелер № 10 i № 12, балку № 10 i № 12, полособульбовий профiль для 
суднобудування, куток № 9 i № 10; середньосортний 360, який виробляє  куток 
рiвнополочний № 4 № 5,  куток нерiвнополочний №6,3х4, смугу гарячекатану 75х15, 60х12; 
дрiбносортний 280, який виробляє перiодичний арматурний стержневий прокат № 10 i № 10); 

5. Управлiння з переробки та пiдготовки металургiйного шлаку i металевого брухту; 
6. Вапняно-вогнетривкий цех (виробництво вапняку та конверторних безопалювальних 

вогнетривiв); 
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7. Управляння залiзничним транспортом (органiзацiя прийому, вивантаження сировини, 
матерiалiв, забезпечення перевезень, ремонт рухомого складу, залiзничних дорiг); 

8. Автотранспортний цех (органiзацiя та забезпечення автотранспортних перевезень, 
ремонт автотранспорту); 

9. Управлiння технiчного обслуговування та ремонтiв (загальне керiвництво, 
планування та контроль дiяльностi пiдзвiтних структурних пiдроздiлiв при проведенi 
ремонтiв); 

10. Механiчний цех ( виготовлення деталей, вузлiв, запчастин); 
11. Управлiння енергетики (загальне керiвництво, планування та контроль дiяльностi 

пiдзвiтних пiдроздiлiв ); 
12. Тепло-енергоцентралi пароповiтряної станцiї (виробництво електроенергiї, пара, 

стиснутого повiтря); 
13. Газовий цех ( органiзацiя прийому, розподiлу та облiку природного газу); 
14. Кисневий цех (виробництво кисню, зжатого повiтря); 
15. Цех мереж та пiдстанцiй (органiзацiя прийому, розподiлу та облiку електроенергiї); 
16. Цех водопостачання (забезпечення та облiк споживання води, очищення сточних 

вод); 
17. Цех вентиляцiї (забезпечення ефективної та безперебiйної експлуатацiї аспiрацiй 

них систем); 
18. Управлiння енергозберiгаючих технологiй (розробка енергозберiгаючих заходiв); 
19. Цех систем  вимiрювання  та теплової автоматики (встановлення, обслуговування, та 

ремонт контрольно-вимiрювальних приборiв i автоматики); 
20. Електротехнiчна лабораторiя (проведення iспитiв високовольтного 

електрообладнання); 
21. Цех ремонту технологiчного обладнання (ремонт та монтаж металургiйних 

агрегатiв); 
22. Цех ремонту металургiйного обладнання (ремонт механiчного та електричного 

обладнання вантажопiдiймальних кранiв); 
23. Цех ремонту металургiйного обладнання №2 (ремонт електричного обладнання); 
24. Цех ремонту металургiйного обладнання №3 (ремонт енергетичного обладнання); 
25. Цех ремонту металургiйних печей (виконання ремонтiв вогнетривкої кладки 

металургiйних агрегатiв (ковшем, печей, конверторiв); 
26. Цех побутового обслуговування  (ремонт побутових та виробничих примiщень); 
27. Управлiння капiтального будiвництва (органiзацiя i управлiння роботами по 

капiтальному будiвництву); 
28. Управлiння пiдготовки ремонтiв (розробка проектної документацiї, розробка та 

впровадження механiзацiї та автоматизацiї виробничих процесiв); 
29. Управлiння з технiчного контролю (проведення аналiзу сировини та готової 

продукцiї); 
30. Технiчне управлiння ( органiзацiя та проведення научно-вишукувальних та 

експериментальних робiт); 
31. Вiддiл оптимiзацiї виробництва (розробка iнвестицiйних проектiв); 
32. Вiддiл охорони навколишнього середовища; 
33. Юридичне управлiння; 
34. Прес-центр; 
35. Центральна заводська лабораторiя метрологiї (метрологiчне забезпечення розробок 
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виробництва); 
37. Газорятувальна станцiя (проведення робiт на газонебезпечних дiльницях); 
38. Управлiння з безпеки  (контроль за дотриманням пропускного режиму, забезпечення  

зберiгання майна); 
39. Управлiння з охорони працi та промислової безпеки. 
До складу соцiальної сфери входять: комбiнат харчування "Металург", пансiонат "Луч" 

(с. Сєдово Новоазовського району Донецької областi), пансiонат "Рубiн" (с. Рубцi 
Краснолиманського району Донецької областi), база вiдпочинку "Шалаш" (с. Розiвка 
Шахтарського району Донецької областi), дитячий оздоровчий центр iм. В.Дубiнiна (м. 
Юнокомунарiвськ Донецької областi). 

ВАТ "ЄМЗ" має вiдокремлений структурний пiдроздiл Санаторiй-профiлакторiй 
Вiдкритого акцiонерного товариства "Єнакiєвський металургiйний завод". Мiсцезнаходження 
вiдокремленого структурного пiдроздiлу: вул. Чапаєва, буд. 15, м. Єнакiєве, Донецька обл., 
Україна, 86404.  

Санаторiй-профiлакторiй забезпечує: лiкування (у тому числi вiдновлювального) 
працiвникiв ВАТ "ЄМЗ" та СП ТОВ "МЕТАЛЕН" без вiдриву вiд виробництва та в перiод їх 
вiдпусток, проведення рiзноманiтних лiкувальних i оздоровчих заходiв, переважно за 
допомогою немедикаментозної терапiї, у тому числi нетрадицiйних методiв дiагностики i 
лiкування; безперервнiсть i повноту лiкувального процесу, його належну ефективнiсть, 
послiдовнiсть та взаємодiю в роботi з лiкувально-профiлактичними закладами, надання 
повноцiнного та дiєтичного харчування. 

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншiх  пiдприємство не має.  
Змiни в органiзацiйнiй структурi: 
Лiквiдованi посади: 
- головного iнженера; 
- заступника головного iнженера з енергетики; 
- заступника директора з виробництва; 
- заступника генерального директора з економiки та фiнансiв; 
- заступника генерального директора з персоналу та загальних питань; 
- заступника генерального директора з капiтального будiвництва; 
- заступника генерального директора з розвитку; 
- директора з якостi; 
- директора по збуту. 
Створенi посади: 
- директора з розвитку; 
- директора з iнжинiрингу; 
- директора з обтискового виробництва; 
- директора фiнансового; 
- директора з технологiї та якостi; 
- директора з планування та логiстики; 
- директора з персоналу; 
- директора з капiтального будiвництва та реконструкцiї; 
- директора з охорони працi та промислової безпеки; 
- директора з енергетики; 
- заступника директора по ремонтам з економiки. 
Лiквiдовано: 
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- вiддiл охорони працi; 
- вiддiл реалiзацiї iншої продукцiї; 
- бюро монiторингу цiн, як пiдроздiл вiддiлу планування та монiторингу; 
- цех технологiчної дiспетчерiзацiї. 
Створено: 
- вiддiл монiторингу цiн; 
- управлiння з охорони працi та промислової безпеки; 
- вiддiл зв'язку. 
Переданi до аутсорсингу функцiї дiлянки по ремонту металургiйного обладнання 

аглодоменного, сталеплавильного та обтискового виробництва №4 ЦРТО та бюро технiчного 
обслуговування вiддiлу супроводження iнформацiйних технологiй та технiчного 
обслуговування. 
 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiї з боку третiх осiб, щодо реорганiзацiї ВАТ "ЄМЗ" не надходили. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Розпорядженням КМУ №911-р вiд 24.10.2007 схвалена Стратегiя застосування МСФЗ в 
Українi. Стратегiєю передбачена адаптацiя нацiональної нормативно-правової бази з питань 
бухгалтерського облiку до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку шляхом внесення 
змiн, розробки i затвердження нових нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 
облiку. Одним з напрямiв Стратегiї застосування МСФЗ в Українi є законодавче регулювання 
порядку застосування МСФЗ, зокрема з 2010 року планується обов'язкова пiдготовка 
фiнансової звiтностi i консолiдованої фiнансової звiтностi для окремих пiдприємств 
вiдповiдно до МСФЗ. В рамках процесу зближення Облiкових полiтик по НСБО до вимог 
МСФЗ i унiфiкацiї принципiв облiку на пiдприємствi виданий наказ №1590/552 вiд 29.12.2008 
про внесення змiн в Облiкову полiтику пiдприємства. 

Наказом затверджений план рахункiв бухгалтерського облiку. 
В рамках унiфiкацiї принципiв облiку встановлюється: 
Вартiсть об'єкта основних засобiв пiдлягає визнанню як актив тiльки в тому випадку, 

якщо iснує вiрогiднiсть того, що пiдприємство одержить, пов'язанi з даним об'єктом майбутнi 
економiчнi вигоди i вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена. 

Класифiкацiя основних засобiв по групах за термiнами корисної служби: 
Земельнi дiлянки - не амортизуються; 
Будiвлi - 60 рокiв; 
Об'єкти благоустрою територiї i iншi споруди - 15 рокiв 
Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв; 
Передавальнi пристрої i механiзми - 10 рокiв; 
Машини i устаткування основного виробництва - 35 рокiв; 
Машини i устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв; 
Залiзничнi Транспортнi засоби -  10 рокiв; 
Автотранспортнi засоби - 10 рокiв; 
Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв; 
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Устаткування i засоби зв'язку - 5 рокiв; 
Офiснi меблi - 7 рокiв; 
Iнформацiйнi системи - 4 роки; 
Iншi основнi засоби (основнi засоби соцiальної сфери; основнi засоби, належнi ФДМУ; 

малоцiннi необоротнi активи) - 10 рокiв; 
Об'єкти основних засобiв вiдносяться до МНМА, якщо їх фактична вартiсть не 

перевищує 3000 грн. 
Собiвартiсть об'єкта основних засобiв включає: 
купувальну цiну, включаючи iмпортнi мита i невiдшкодовуванi податки за 

вирахуванням торгових знижок i повернень; 
будь-якi прямi витрати, якi вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання i 

приведенню в стан, який забезпечує його функцiонування; 
первинну оцiнку витрат на демонтаж i видалення об'єкта основних засобiв i вiдновлення 

природних ресурсiв на займанiй їм дiлянцi; 
витрати по. позикам, якщо об'єкт основних засобiв вiдповiдає визначенню активу, що 

квалiфiкується. Витрати по позиках, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом 
або виробництвом активу, що квалiфiкується, капiталiзуються як частина такого активу, у 
випадку якщо виконуються критерiї визнання активом. 

Вартiсть робiт по технiко-економiчному об?рунтуванню (ТЕО) придбання об'єктiв 
основних засобiв вiдноситься на витрати перiоду, тому що на момент здiйснення даного виду 
витрат у пiдприємства вiдсутня абсолютна упевненiсть в тому, що об'єкти основних засобiв, 
по яких пiдготовлено ТЕО, будуть придбанi. Вiдповiдно не виконується один з критерiїв 
визнання витрат активами - вiрогiднiсть отримання майбутнiх економiчних вигод. 

Об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, 
класифiкуються як товари для перепродажу i враховуються як запаси. 

Подальшi витрати, що вiдносяться до об'єкта основних засобiв, який вже був визнаний, 
збiльшують його балансову вартiсть, якщо передбачається отримання майбутнiх економiчних 
вигод, що перевищують спочатку розрахованi нормативнi показники iснуючого об'єкта 
основних засобiв - модернiзацiя i витрати на капiтальнi ремонти, вiдповiднi критерiям 
капiталiзацiї. 

Критерiї капiталiзацiї витрат на капiтальнi ремонти: 
планова перiодичнiсть проведення ремонту (мiжремонтний перiод) - бiльш 6-ти мiсяцiв; 
планова сума витрат на капiтальний ремонт - бiльше 1 млн. грн. 
Якщо хоч би один з приведених критерiїв не виконується, витрати на капiтальнi 

ремонти списуються на витрати перiоду. 
Модернiзацiя об'єкта основних засобiв приводить до пiдвищення продуктивностi 

об'єкта основних засобiв, збiльшення термiну корисної служби такого активу. 
Капiтальний ремонт виконується для вiдновлення справностi i повного (або близького 

до повного) вiдновлення ресурсу устаткування iз замiною або вiдновленням будь-яких його 
частин, включаючи базовi.  

При складаннi рiчного/мiсячного плану - графiка ремонтiв технiчнi фахiвцi для кожного 
ремонту вiдзначають наступне: 

вид ремонту (поточний, капiтальний, модернiзацiя); 
чи буде проведення ремонту збiльшувати майбутнi економiчнi вигоди, що одержуються 

вiд використання ремонтованого об'єкта основних засобiв; 
планова сума витрат на ремонт; 



52 

 

плановий мiжремонтний перiод. 
Моментом фактичного закiнчення ремонту є дата здачi останнього акту по ремонту в 

бухгалтерiю. 
Вартiсть витрат, що капiталiзуються, на проведення капiтальних ремонтiв враховується 

як окремий компонент ОЗ i амортизується окремо вiд решти частини об'єкта. 
Амортизацiя ремонту починається з мiсяця, наступного за мiсяцем його фактичного 

закiнчення. Капiталiзованi витрати на ремонт капiталiзуються протягом планового 
мiжремонтного перiоду. 

Витрати на поточнi ремонти, на техобслуговування i утримання основних засобiв, а 
також витрати на модернiзацiю i капiтальнi ремонти ОЗ, якi не вiдповiдають критерiям 
капiталiзацiї, визнаються витратами перiоду в мiсяцi виникнення. 

Суми таких витрат включаються до складу тих же статей витрат, куди вiдноситься 
амортизацiя об'єктiв основних засобiв, для ремонту або техобслуговування яких, данi витрати 
були здiйсненi. 

Технiчне обслуговування - це комплекс операцiй або окрема операцiя, яка пiдтримує 
працездатнiсть або справнiсть устаткування, цехового транспорту пiд час використання його 
за призначенням i не вiдноситься до полiпшення основних засобiв (Положення про технiчне 
обслуговування устаткування пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу). 

Приймання замовником виконаних робiт по технiчному обслуговуванню виробляється 
по типовiй формi КБ-2В, яка пiдписується представниками замовника i виконавця, 
заступниками начальника управлiння технiчного обслуговування i ремонтiв по напрямах i 
затверджується директором по ремонтах. 

Поточний ремонт є основним видом ремонту, направленим на пiдтримку працездатностi 
об'єктiв основних засобiв i полягає в замiнi або вiдновленнi окремих його частин. 

Приймання замовником виконаних робiт по поточних i капiтальних ремонтах 
виробляється по типовiй формi КБ-2В, пiдписується представниками сторiн, заступниками 
начальника управлiння технiчного обслуговування i ремонтiв по напрямах i затверджується 
директором по ремонтах. 

Пiсля закiнчення капiтального ремонту складається акт форми №03-2, який 
затверджується директором по ремонтах. 

Пiдприємство нараховує знос основних засобiв, застосовуючи прямолiнiйний метод. 
Згiдно прямолiнiйному методу, щомiсячна сума амортизацiї визначається: 
Первинна вартiсть ОЗ 
Щомiсячна амортизацiя, яка дорiвнює первинному термiну корисної служби, мiс.; 
Лiквiдацiйна вартiсть ОЗ прирiвнюється нулю. 
Термiни служби об'єктiв, що знов придбавалися, встановлюється технiчними 

фахiвцями. Перегляд встановлених термiнiв служби для об'єктiв основних засобiв 
здiйснюється технiчними фахiвцями при отриманнi нової iнформацiї, яка може свiдчити про 
змiну таких термiнiв (проведення модернiзацiї, пошкодження ОЗ i т. д.) 

Нарахування амортизацiї на придбаний актив починається з наступного мiсяця з 
моменту введення активу в експлуатацiю. 

На об'єкти, що вiдносяться до малоцiнних необоротних активiв, нараховується 
амортизацiя у розмiрi 100% у момент їх введення в експлуатацiю. 

Для цiлей розрахунку i нарахування амортизацiї, основнi засоби враховуються в 
бухгалтерському облiку покомпонентно. 

Для крупних, багатокомпонентних об'єктiв основних засобiв (такi як прокатнi стани, 
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виробничi лiнiї i т.п.), складний комплекс розбивається на окремi агрегати, установки або 
модулi, кожний з яких внутрiшньо достатньо однорiдний, виконаний на єдиному 
технологiчному рiвнi, продається в зборi i має термiн корисного використання, вiдмiнний вiд 
частини об'єкта, що залишилася. Кожний з таких компонентiв приймається як окремий об'єкт 
аналiтичного облiку основних засобiв. 

Склад компонентiв основних засобiв визначається технiчним персоналом. 
Об'єкт основних засобiв, справедлива вартiсть якого пiддається достовiрнiй оцiнцi, 

пiдлягає облiку за переоцiненою вартiстю рiвної справедливої вартостi на дату переоцiнки, за 
вирахуванням будь-якої накопиченої згодом амортизацiї i будь-яких накопичених згодом 
збиткiв вiд знецiнення. При переоцiнцi основних засобiв зменшується собiвартiсть об'єкта 
основних засобiв на суму накопиченого зносу i проводиться переоцiнка чистої балансової 
вартостi до справедливої вартостi основного засобу. 

Визнаний в капiталi резерв переоцiнки щомiсячно амортизується. Суми амортизацiї 
резерву переоцiнки вiдносяться на нерозподiлений прибуток одночасно з нарахуванням 
амортизацiї на об'єкт основних засобiв. Амортизацiя резерву переоцiнки нараховується з 
використанням термiну корисного використання, встановленого для об'єкта основних засобiв. 
При вибуттi переоцiненого об'єкта основних засобiв резерв переоцiнки, що вiдноситься до 
такого об'єкта, списується на нерозподiлений прибуток. 

Якщо вiдшкодовувана вартiсть об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється 
меншою їх балансовiй вартостi, такий об'єкт вважається таким, що знецiнився, i потрiбно 
нарахувати резерв пiд знецiнення. 

 Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з чистої вартостi реалiзацiї i вартостi 
використання. 

У об'єктiв основних засобiв i капiтального будiвництва, вибраних для нарахування 
резерву на знецiнення, вартiсть при використаннi рiвна нулю. 

Чистою вартiстю реалiзацiї металовмiсних об'єктiв вважається цiна лому, по якiй такi 
об'єкти можуть бути реалiзованi. По всiх iнших об'єктах чиста вартiсть реалiзацiї рiвна нулю. 

Сума резерву на знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю об'єкта 
основних засобiв (вартiстю об'єкта капiтального будiвництва) i його вiдшкодовуваною 
вартiстю. 

У тих випадках, коли була вироблена передоплата за об'єкти основних засобiв, 
нематерiальних активiв сума передоплати вiдображається в роздiлi "Необоротнi активи". 

Нематерiальний актив спочатку оцiнюється по собiвартостi придбання. Всi 
нематерiальнi активи, придбанi, одержанi або створенi, але не введенi в експлуатацiю, 
вiдображаються на рахунку капiтальних iнвестицiй. Пiсля початку їх фактичного 
використання нематерiальнi активи вiдображаються на рахунку нематерiальних активiв. 

Встановлено термiни використання нематерiальних активiв по групах вiдповiдно до 
класифiкацiї: 

права 5-10 рокiв; 
торгова марка - з необмеженим термiном; 
програмне забезпечення i лiцензiї на програми - 2 роки; 
iншi нематерiальнi активи - 2 роки. 
При визначеннi собiвартостi нематерiальних активiв, створених пiдприємством, всi 

витрати, понесенi при його створеннi, розподiляються на витрати стадiї дослiдження та 
витрати стадiї розробки. 

На стадiї дослiджень витрати по створенню нематерiального активу завжди визнаються 
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витратами в перiодi їх виникнення, i не вiдноситься на вартiсть нематерiального активу. 
Витрати, понесенi на стадiї розробки, капiталiзуються i визнаються елементами вартостi 

нематерiального активу, якщо виконуються наступнi умови: 
технiчна i економiчна здiйсненнiсть створення НМА, намiр створити i використати або 

продати його, свою здатнiсть використати або продати НМА, доступнiсть достатнiх 
технiчних, фiнансових i iнших ресурсiв для завершення розробки i для використання або 
продажу НМА, здатнiсть надiйно оцiнити витрати, що вiдносяться до НМА, в ходi його 
розробки. 

Для амортизацiї НМА використовується метод прямолiнiйного нарахування протягом 
термiну їх корисної служби. НМА з необмеженим термiном корисної служби не пiдлягає 
амортизацiї. 

Запаси признаються, якщо вони належать пiдприємству i iснує вiрогiднiсть отримання 
економiчної вигоди вiд їх використання в майбутньому i їх вартiсть може бути надiйно 
оцiнена. 

Запаси класифiкуються по наступних групах: 
основна сировина i матерiали; 
допомiжна сировина i матерiали; 
паливо технологiчне; 
малоцiннi i швидкозношувальнi предмети (МШП); 
незавершене виробництво; 
запаснi частини; 
будiвельнi матерiали; 
готова продукцiя, напiвфабрикати i товари для перепродажу.  
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин собiвартiстю або чистої цiни 

продажу. У випадку якщо собiвартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї (тобто є 
невiдшкодовуваною), створюється резерв пiд знецiнювання запасiв. 

Для розрахунку резерву пiд знецiнення запасiв, що входять до групи "Основна сировина 
i матерiали", "Допомiжна сировина i матерiали", а також "Незавершене виробництво i 
напiвфабрикати", якi не реалiзуються, застосовується метод, заснований на показнику 
оборотностi запасiв по згрупованих статтях. 

Для розрахунку резерву пiд знецiнення готової продукцiї, незавершеного виробництва, 
напiвфабрикатiв i товарiв для перепродажу, якi реалiзуються, використовується метод, 
заснований на визначеннi чистої вартостi реалiзацiї або метод, заснований на показнику 
оборотностi запасiв. 

Для розрахунку резерву пiд знецiнення запасiв, що входять до груп "Запаснi частини" i 
"Будiвельнi матерiали" застосовується метод, заснований на аналiзi фiзичного стану запасiв. 
Фiзичне обстеження вказаних груп запасiв здiйснюється не рiдше за один раз на рiк перед 
пiдготовкою рiчної фiнансової звiтностi. Резерв по таких запасах нараховується на повну їх 
вартiсть, за вирахуванням вартостi лому, якщо такi запаси є металовмiсними. 

Суму резерву на знецiнення запасiв вiдносять на витрати звiтного перiоду у складi 
собiвартостi реалiзованої продукцiї.  

Встановлено наступнi методи оцiнки вибуття запасiв: 
- при вiдпустцi незавершеного виробництва, сировини i основних матерiалiв, палива 

технологiчного, лому, вiдходiв виробництва, змiнного устаткування i запасiв, та решти 
запасiв - метод середньозваженої вартостi;  

- при вiдпустцi товарiв уроздрiб - метод цiни продажу. 
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 Сума транспортно-заготовчих витрат щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку 
запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, якi вибули (використанi, реалiзованi) за 
звiтний мiсяць. 

При вiдпустцi малоцiнних i швидкозношувальних предметiв в експлуатацiю їх вартiсть 
виключати зi складу активiв з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку 
таких предметiв по мiсцях експлуатацiї i вiдповiдальним особам впродовж термiну їх 
фактичного використання. 

Спецодяг, виданий в пiдзвiтну суму працiвникам, враховувати на лицьових картках 
останнiх протягом всього встановленого термiну його використання. 

Списання спецодягу з пiдзвiтної суми до закiнчення встановлених термiнiв його 
використання здiйснювати тiльки на пiдставi актiв про його придатнiсть. 

Собiвартiсть виробленої продукцiї включає витрати, пов'язанi безпосередньо з 
виробленими одиницями, а саме: 

прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини, купувальних напiвфабрикатiв i 
комплектуючих виробiв, iнших виробничих матерiалiв); 

прямi витрати на оплату працi (заробiтна платня i iншi платежi працiвникам, зайнятим 
на виробництвi продукцiї); 

iншi прямi витрати (вся решта витрат, якi можуть бути вiднесенi на конкретний об'єкт 
витрат: амортизацiя устаткування, призначеного для виробництва конкретного виробу, 
оренда землi, на якiй знаходяться виробничi примiщення i т.п.); 

змiннi загальновиробничi витрати (непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються 
пропорцiйно змiнi об'ємiв виробництва, такi як допомiжнi матерiали, зарплата 
обслуговуючих працiвникiв); 

постiйнi загальновиробничi витрати (непрямi витрати на виробництво, якi залишаються 
постiйними при змiнi об'ємiв виробництва, такi як знос i обслуговування загальновиробничих 
примiщень i устаткування, амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого 
призначення) в сумi розподiленiй, на витрати виробництва. 

Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються на витрати виробництва з 
використанням бази розподiлу, розрахованої на основi нормальної потужностi. 

Як нормальну потужнiсть прийняти прогнозований об'єм виробництва по кожному 
технологiчному передiлу на поточний рiк. 

Нерозподiлена сума постiйних загальновиробничих витрат вiдноситься на собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї в перiодi виникнення витрат. 

Для цiлей бухгалтерського облiку i вiддзеркалення у фiнансовiй звiтностi прийняти 
наступну первинну класифiкацiю за призначенням витрат: 

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї, яка складається з виробничої собiвартостi 
продукцiї, реалiзованої протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних 
загальновиробничих витрат; 

- собiвартiсть реалiзованих товарiв;  
- собiвартiсть реалiзованих послуг; 
- адмiнiстративнi витрати; 
- витрати на збут; 
- iншi операцiйнi витрати; 
- фiнансовi витрати; 
- iншi витрати. 
Вести бухгалтерський облiк з використанням рахункiв класу 9 "Витрати дiяльностi" 
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Застосовувати в основному виробництвi попередельний метод облiку витрат i 
калькуляцiї фактичної виробничої собiвартостi продукцiї, в цеху литва i металоконструкцiй - 
позаказний метод, у всiй рештi цехiв допомiжного виробництва - простий метод калькуляцiї. 

Для цiлей визначення резерву пiд сумнiвну заборгованiсть, дебiторська заборгованiсть 
класифiкується як: 

нормальна - коли покриття цiєї заборгованостi поза сумнiвом;  
сумнiвна - коли iснує невпевненiсть в її погашеннi;  
безнадiйна - коли iснує упевненiсть в її непогашеннi боржником.  
На пiдставi аналiзу дебiторської заборгованостi проводиться нарахування резерву 

сумнiвних боргiв на кожну звiтну дату. Нарахування суми резерву вiдображається як 
збiльшення резерву на окремому балансовому рахунку i як витрата перiоду на рахунку 
прибуткiв i збиткiв. 

При розрахунку резерву вiдносно дебiторської заборгованостi використовується 
iндивiдуальний пiдхiд для аналiзу заборгованостей покупцiв, суми яких перевищують 50 тис. 
грн. 

Сума резерву розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської 
заборгованостi i розрахунковими майбутнiми грошовими потоками дисконтованими з 
використанням ринкової процентної ставки у момент виникнення заборгованостi. 

Заборгованiсть, сума якої не перевищує 50 тис. грн., аналiзується на предмет її 
сумнiвностi один раз в рiк, перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. 

Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть створюється по всiх типах дебiторської 
заборгованостi. 

Облiк зобов'язань (кредиторська заборгованiсть) визнавати по методу нарахувань. 
Дохiд визнається на дату вiдвантаження продукцiї (дата прийому станцiєю вiдправлення 

вагонiв до перевезення, документом, пiдтверджуючим момент передачi ризикiв, є залiзнична 
накладна) або дату надання послуг. При здiйсненнi експортних операцiй правила визнання 
доходу за умовами постачання "Iнкотермс". 

Доходи класифiкуються по наступних групах: 
виручка вiд реалiзацiї продукцiї i послуг основна дiяльнiсть: 
фiнансовi доходи; 
iншi операцiйнi доходи: 
iншi доходи. 
Щорiчно за станом на дату складання балансу виробляється нарахування наступних 

резервiв майбутнiх витрат: 
- резерв витрат по вiдшкодуванню пенсiй, що виплачуються працiвникам, зайнятим на 

роботах з шкiдливими умовами працi згiдно спискiв 1 i 2. Розрахунок даного резерву 
здiйснюється актуарiєм; 

- резерв єдиноразових виплат, пов'язаних iз звiльненням спiвробiтникiв. Для розрахунку 
суми резерву використовуються затвердженi плани, що передбачають скорочення 
працiвникiв; 

- резерв на виплату невикористаних вiдпусток, включаючи вiдрахування на державне 
соцiальне страхування; 

- iншi резерви. 
Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. 

Визнається  iнвестицiйна нерухомiсть за первинною вартiстю, зменшеною на суму 
нарахованої амортизацiї. Амортизацiю нараховувати прямолiнiйним методом. 
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Визначити два види господарських звiтних сегментiв "Виробництво" i "Iнша 
реалiзацiя". 

Витрати по податку на прибуток включають поточний податок на прибуток i 
доходи/витрати по вiдстрочених податках. Поточний податок розраховується вiдповiдно до 
правил, встановлених податковим законодавством України. Поточний податок на прибуток, 
нарахований в звiтному перiодi, вiдображається на рахунку облiку заборгованостi по податку 
на прибуток. Якщо сплачена сума перевищує зобов'язання по податку за звiтний перiод, ця 
рiзниця признається в активах. 

Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображаються в 
щомiсячнiй звiтностi. 

Для цiлей щомiсячного розрахунку вiдстроченого податку обов'язковим є проведення 
детальної звiрки оподатковуваного та бухгалтерського прибутку/збитку, , з чiтким 
визначенням основних тимчасових i постiйних рiзниць. 

 
 
Текст аудиторського висновку 

1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 
1.1. Назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та 

консультацiйних послуг "АУДЕК". 
1.2. Код ЄДРПОУ - 13480208. 
1.3. Мiсцезнаходження: 83048, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 77, к.424-426. 
Телефон: (062) 311 07 93 Факс:  (062) 381 32 66. 
1.4. Державна реєстрацiя: Виконавчим комiтетом Донецької мiської ради 

№12661200000007794 вiд 30 березня 1995 року. 
1.5. Номер i дата свiдоцтва: Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм 

та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги  № 0185 вiд 26.01.2001 р. видане 
Аудиторською палатою України (продовжене до    23.12.2015 р.). 

1.6. Керiвник: Кандидат економiчних наук Сорокiн Б.А. Сертифiкат аудитора - 
Серiя А № 001103, виданий Аудиторською палатою України 24.03.1994 року, продовжений 
до 24.03.2013 року. 

 
2. Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство: 
2.1. Повне найменування: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". 
2.2. Код за ЄДРПОУ: 00191193 
2.3. Мiсцезнаходження: 86429Донецька обл., м. Єнакiєве, проспект Металургiв, 9. 
2.4. Дата державної реєстрацiї: Свiдоцтво про державну реєстрацiю                       № 

1 268 105 0004 000051 от 23.12.1994 р. Нова редакцiя Статуту акцiонерного товариства 
зареєстрована 25.06.2010 року.  

2.5. Основнi види дiяльностi:  
КВЕД: 27.10.0 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; 
КВЕД: 37.10.0 Оброблення металевих вiдходiв та брухту; 
КВЕД: 51.52.2 Оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах 

та напiвфабрикатами з них; 
КВЕД: 51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi; 
КВЕД: 45.21.1 Будiвництво будiвель; 
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КВЕД: 74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу. 
 
3. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: 
3.1. Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр № 11-000919  вiд  16 

лютого 2011 р. 
3.2. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: аудит проводився з "16" 

лютого 2011  р. по "14" березня 2011 р. 
3.3. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї  
Пiд час аудиту товариства було перевiрено: 
Баланс пiдприємства, Форму № 1 станом на 31.12.2010 р. 
Звiт про фiнансовi результатi, Форму № 2 за 2010 рiк. 
Звiт про рух грошових коштiв, Форму № 3 за 2010 рiк. 
Звiт про власний капiтал, Форму № 4 за 2010 рiк. 
Примiтки до фiнансової звiтностi за 2010 рiк. 
Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" за 2010 

рiк, Форма № 6. 
Головну книгу за 2010 рiк. 
Журнали-ордери за 2010 рiк. 
Вiдомостi аналiтичного облiку за 2010 рiк. 
Первиннi документi за 2010 рiк. 
 
4. Опис обсягу аудиторської перевiрки 
Перевiрка проводилась у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання 

впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту № 700 "Висновок незалежного 
аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", 701 "Модифiкацiя 
висновку незалежного аудитора", 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi 
фiнансовi звiти", 320 "Суттєвiсть в аудитi", iз Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", 
Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського облiку та вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та 
професiйними учасниками фондового ринку (Рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. № 1528). 

Виходячи з мети перевiрки з урахуванням рiвня суттєвостi регiстри аналiтичного та 
синтетичного облiку Товариства та первинна документацiя в процесi перевiрки аналiзувалися 
вибiрково, у результатi чого присутнiй аудиторський ризик не виявлен. Ми не спостерiгали за 
iнвентаризацiєю наявних основних засобiв, запасiв, грошових коштiв та розрахункiв, оскiльки 
дата проведення iнвентаризацiї передувала пiдписанню договору на аудит. 

 
Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних 

пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження 
здiйснювалось шляхом доказiв та об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому 
звiтi, а також оцiнки вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам 
щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду 
перевiрки.  

 
 5. Висловлення думки аудитора щодо фiнансових звiтiв 
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Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 

представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до застосовуваної концептуальної 
основи фiнансової звiтностi - Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, 
iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 
звiтностi в Українi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 
або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, 
якi вiдповiдають обставинам.  

 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
 
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi 

результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi 
до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi i етики Цi стандарти вимагають вiд 
нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для 
отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських 
доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд 
судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень 
фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, 
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової 
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та 
загального представлення фiнансових звiтiв.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi i вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення 
нашої думки. 

Висновок 
 
Незалежний аудитор висловлює безумовно-позитивну думку стосовно того, що 

фiнансовi звiти справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображають фiнансовий 
стан ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" станом на 31 грудня 2010 року, його фiнансовi результати та 
рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату у вiдповiдностi до концептуальної 
основи - Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.  

 
6. Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актiв 
 
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до 

Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку  
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В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 
свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок щодо правильностi вiдображення та розкриття 
iнформацiї щодо руху, амортизацiї, поновлення нематерiальних активiв згiдно з П(С)БО 1 
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО № 2 "Баланс" та П(С)БО 8 "Нематерiальнi 
активи". 

 
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 

свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок щодо правильностi вiдображення та розкриття 
iнформацiї щодо руху, амортизацiї, поновлення основних засобiв згiдно з П(С)БО 1 "Загальнi 
вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО № 2 "Баланс" та П(С)БО 7 "Основнi засоби". 

 
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 

свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок щодо правильностi вiдображення та розкриття 
iнформацiї про запаси згiдно з П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО 
№ 2 "Баланс" та П(С)БО 9 "Запаси". 

 
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 

свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок щодо правильностi вiдображення та розкриття 
iнформацiї про дебiторську заборгованiсть згiдно з П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової 
звiтностi", П(С)БО № 2 "Баланс" та П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". 

 
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 

свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi 
вiдображення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнвестицiй, згiдно з П(С)БО № 1 
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО № 2 "Баланс" та П(С)БО № 12 "Фiнансовi 
iнвестицiї". 

 
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 

свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок щодо правильностi вiдображення та розкриття 
iнформацiї про iншi оборотнi активи та грошовi кошти згiдно з П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до 
фiнансової звiтностi", П(С)БО № 2 "Баланс". 

 
На нашу думку, розкриття iнформацiї щодо активiв пiдприємства у фiнансовiй звiтностi 

станом на 31.12.2010 року в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормам Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку в Українi згiдно iз застосованою концептуальною основою 
фiнансової звiтностi.  

 
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до 

Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку  
 
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 

свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок щодо правильностi вiдображення та розкриття 
iнформацiї про забезпечення, довгостроковi та поточнi зобов'язання згiдно з П(С)БО 1 
"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО № 2 "Баланс" та П(С)БО 11 
"Зобов'язання". 
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На нашу думку, розкриття iнформацiї щодо зобов'язань у фiнансовiй звiтностi станом на 
31.12.2010 року в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормам Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку в Українi згiдно iз застосованою концептуальною основою 
фiнансової звiтностi.  

 
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до 

Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та встановлених нормативiв  
 
Визначення, оцiнка та структура власного капiталу ВАТ "Єнакiєвський металургiйний 

завод" 
 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД", далi Товариство, засновано вiдповiдно до указу Президента України "Про 
корпоратизацiю пiдприємств" № 210/93 вiд 15 червня 1993 року та наказу Мiнiстерства 
промисловостi України № 311 вiд 25 листопаду 1993 року шляхом перетворення  державного 
пiдприємства "Єнакiєвський державний металургiйний завод" у вiдкрите акцiонерне 
товариство i зареєстровано розпорядженням виконкому Єнакiївської мiської ради № 489/20 
вiд 15.12.93. 

 
Структура власного капiталу акцiонерного товариства "Єнакiєвський металургiйний 

завод": 
Статутний капiтал станом на  31.12.2009 р. 160898,0 тис. грн., станом на  31.12.2010 р. 

160898 тис. грн., вiдхилення 0 тис. грн.; 
Iнший додатковий капiтал: станом на  31.12.2009 р. 307082,0 тис. грн., станом на  

31.12.2010 р. 615398 тис. грн.,вiдхилення 308316 тис. грн.: 
- резервний капiтал станом на  31.12.2009 р. 40224,0 тис. грн., станом на  31.12.2010 р. 

40224,0 тис. грн., вiдхилення  0,0 тис. грн.; 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) станом на  31.12.2009 р. 70617,0 тис. 

грн., станом на  31.12.2010 р. -654295,0 тис. грн., вiдхилення  -724912,0 тис. грн., 
Всього власний капiтал: станом на  31.12.2009 р. 578821,0 тис. грн., станом на  

31.12.2010 р. 162225,0 тис. грн.,  вiдхилення  -416596,0 тис. грн. 
Протягом 2010 року розмiр власного капiталу зменшився на 416 596,0 тис. грн., або на 

71,2% до показникiв на початок року. У тому числi за рахунок показника нерозподiленого 
прибутку (непокритого збитку) на 724 912,0 тис. грн. 

 
Статутний фонд ВАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" був 

сформований пiд час приватизацiї згiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 
25.11.1993 року № 311 "Про перетворення Єнакiєвського державного металургiйного заводу 
у вiдкрите акцiонерне товариство", i склав 1 555 618,80 грн.  

Статутний фонд розподiлений на 10 370 792 штук простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 0,15 грн.  за одну акцiю. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй було видане Мiнiстерством фiнансiв України 
за реєстрацiйним номером 198/1/95 вiд 19.05.1995 р.  

Акцiї були розмiщеннi i сплаченi згiдно затвердженому плану, а саме: 
- Пiльговий продаж акцiй згiдно законодавству 2 215 816 шт. - 21,4% продаж 

працiвникам заводу, керiвникам i колишнiм працiвникам, сплачено у касу грошовими 
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коштами або утримано iз заробiтної платнi; 
- продаж акцiй громадянам України i фiнансовим посередникам     8 154 975 шт. - 78,6% 

- продано на сертифiкатному аукцiонi. 
Вартiсть акцiй сплачена в повному об'ємi. 
Позачерговими зборами акцiонерiв , було ухвалено рiшення  № 1 вiд 26.12.96 р. про 

збiльшення статутного фонду на суму iндексацiї вартостi основних засобiв, що входять до 
складу цiлiсного майнового комплексу Товариства, шляхом збiльшення номiнальної вартостi 
акцiй до 15,25 грн. Таким чином, вартiсть статутного капiталу Товариства склала 158 154 
578,00 грн. 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видане Свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй № 960/1/97 вiд 28.11.1997 р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 
акцiй 198/1/95 вiд 19.05.1995 р. - втратило чиннiсть. 

26 вересня 2001 року Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 960/1/97 вiд 28.11.1997 
р. згiдно вимог чинного законодавства було замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 
акцiй № 165/05/1/01 вiд 26.09.2001 р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 960/1/97 вiд 
28.11.1997 р. втратило чиннiсть. 

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (протокол вiд 21 березня 
2008 року № 17) прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного фонду (капiталу) 
Товариства на 2 743 414,00 грн. (Два мiльйона сiмсот сорок три тисячi чотириста 
чотирнадцять гривень 00 копiйок) до 160 897 992,00 грн. (Сто шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот 
дев'яносто сiм тисяч дев'ятсот дев'яносто двi гривнi 00 копiйок) шляхом збiльшення кiлькостi 
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Вартiсть збiльшення 
розмiру статутного фонду (капiталу) Товариства, сплачена грошовими коштами у повному 
обсязi у сумi 2 743 414,00 грн. 

Таким чином, вартiсть статутного капiталу Товариства склала 160 897 992,00 грн. 
Статутний фонд розподiлений на  10 550 688 штук простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 15,25 грн.  за одну акцiю.  

24 вересня 2008 року Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 165/05/1/01 вiд 
26.09.2001 р. згiдно вимог чинного законодавства було замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю 
випуску акцiй № 147/1/08 вiд 22.04.2008 р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 
165/05/1/01 вiд 26.09.2001 р. анульоване. 

На Загальних зборах акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (протокол вiд 24 червня 2010 року № 20) 
прийнято рiшення про переведення випуску 10550688 простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 15,25 гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 160897992,00 гривень 
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 

Випуск 10550688 (десять мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят тисяч шiстсот вiсiмдесят вiсiм) 
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15,25 гривень (п'ятнадцять гривень двадцять 
п'ять копiйок) кожна, загальною номiнальною вартiстю 160897992,00 гривень (сто шiстдесят 
мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто сiм тисяч дев'ятсот дев'яносто двi гривнi 00 копiйок) 
документарної форми iснування переведено у бездокументарну форму iснування. 

27 липня 2010 року Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 147/1/08 вiд 22.04.2008 
р., видане 24 вересня 2008 року, згiдно вимог чинного законодавства було замiнено на 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 589/1/10 вiд 27.07.2010 р. Свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй № 147/1/08 вiд 22.04.2008 р. анульоване. 
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В звiтному перiодi кiлькiсть акцiй, якi були в обiгу, не змiнювалась.  
 
Сплачений капiтал в звiтному перiодi склав суму 160 897 992,00 грн. 
Станом на 31.12.2010 року  перелiк акцiонерiв та кiлькiсть їх акцiй становить: 
Юридичнi особи 281 осiб, якi володiють 10169935 штук акцiй, частка у статутному 

фондi 96,3912%; 
Фiзичнi особи 2672 осiб, якi володiють 380684 штук акцiй, частка у статутному фондi 

3,6081%; 
Емiтент -  69 штук акцiй, частка у статутному фондi 0,0007%; 
Загалом: 2953 осiб, якi володiють 10550688 штук акцiй, частка у статутному фондi 

100,0000%; 
 
Статутний капiтал товариства за станом на  31.12.2010 р. сплачений в повному обсязi  у 

встановленi законодавством термiни та вiдповiдає установчим документам Товариства. 
Несплачений учасниками товариства капiтал вiдсутнiй. 

 
Нижче приведенi данi щодо зареєстрованих осiб-власникiв цiнних паперiв, якi 

володiють 10 та бiльше вiдсоткiв у статутному фондi емiтента: 
1. METINVEST B.V. володiє 5833726 штук акцiй, частка у статутному фондi 55,2924% 
2. Metinvest International S.A. володiє 3200845 штук акцiй, частка у статутному фондi 

30,3378% 
Загалом: 9034571 штук акцiй, частка у статутному фондi 85,6302% 
Фiзичних осiб-власникiв цiнних паперiв, якi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв у 

статутному фондi емiтента, немає. 
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 

свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi 
формування вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу, згiдно з П(С)БО 
№ 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО № 2 "Баланс" та П(С)БО № 5 "Звiт 
про власний капiтал". 

 
На нашу думку: 
 
а) фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства 

станом на 31.12.2010 року та результат його дiяльностi та рух грошових коштiв, за рiк, що 
закiнчився, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; 

 
б) акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо 

дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2010 
року; 

 
в) акцiонерне товариство виконало необхiднi вимоги щодо формування статутного 

капiталу. 
 
Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв товариства вимогам 

законодавства 
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Вартiсть чистих активiв товариства, за станом на 31.12.2010 р. перевищує вартiсть 

статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства: п.3 ст.155  Цивiльного кодексу 
України.  

Станом на 31.12.2010 року чистi активи товариства становили 162 225 тис. грн., що 
перевищує статутний капiтал на  1 327 тис. грн.  

 
Висловлення думки про розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку  
 
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, незалежним аудитором було 

отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок щодо правильностi в усiх 
суттєвих аспектах вiдображення та достовiрностi розкриття iнформацiї про фiнансовi 
результати у фiнансовiй звiтностi пiдприємства за 2010 рiк згiдно з застосованою 
концептуальною основою фiнансової звiтностi, а саме: П(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до 
фiнансової звiтностi", П(С)БО № 3 "Звiт про фiнансовi результати". 

У звiтному перiодi товариством був отриманий збиток  у розмiрi 778 560,0 тис. грн. 
прибутку вiд iнвестицiй зв'язаним сторонам по методу участi в капiталi не отримано. 

 
На нашу думку, розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого збитку Товариства у 

фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2010 року вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах нормам 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi згiдно iз застосованою 
концептуальною основою фiнансової звiтностi.  

 
Iнформацiя про дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента 
 
Вiдповiдно з рiшенням Управлiння iнформацiї та лiстингу ПрАТ "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" №0303/2010/01(л) вiд 03.03.2010 простi iменнi акцiї ВАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" переведенi з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу 
до Котирувального списку ПФТС 1-го рiвня лiстингу (пiдстава п. 5.16 Правил ПрАТ 
"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", а саме вiдповiднiсть цiнних паперiв умовам перебування у 
Котирувальному списку ПФТС 1-го рiвня лiстингу). Рiшення набуло чинностi з 04 березня 
2010 року. 

 
Iнформацiї про iншi подiї, якi вiдбулися в перебiгу звiтного року i можуть надалi 

вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та привести до значної змiни вартостi 
його цiнних паперiв згiдно зi статтею 41 Цивiльного кодексу України в процесi аудиту не 
отримано.   

 
7. Висновок незалежного аудитора щодо фiнансових звiтiв 
 
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2010 року, 
що включають Баланс пiдприємства, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових 
коштiв, Звiт про власний капiтал, Примiтки до фiнансової звiтностi, опис важливих аспектiв 
облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
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Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 

представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до застосовуваної концептуальної 
основи фiнансової звiтностi - Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, 
iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 
звiтностi в Українi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 
або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, 
якi вiдповiдають обставинам.  

 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
 
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi 

результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi 
до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi i етики Цi стандарти вимагають вiд 
нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для 
отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських 
доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд 
судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень 
фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, 
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової 
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та 
загального представлення фiнансових звiтiв.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi i вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення 
нашої думки. 

Висновок: 
 
Незалежний аудитор висловлює безумовно-позитивну думку стосовно того, що 

фiнансовi звiти справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображають фiнансовий 
стан ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" станом на 31 грудня 2010 року, його фiнансовi результати та 
рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату у вiдповiдностi до концептуальної 
основи - Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.  
 
 
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 
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цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 
положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції 
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 
основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі постачання 

Основними видами продукцiї ВАТ "ЄМЗ" є чавун, злитки, заготовка та готовий 
сталевий прокат. Рiдкий передiльний чавун використовується для виробництва сталевих 
напiвфабрикатiв на потужностях конвертерного цеху. В структурi виробництва частка 
товарного чавуну в чушках є незначною. Сталевi заготовки, виробленi в конвертерному цеху 
використовуються для виробництва готового прокату в сортопрокатних цехах ВАТ "ЄМЗ". 

 В звiтному роцi ВАТ "ЄМЗ" виробляло наступну основну продукцiю: чавун, злитки, 
заготiвку, арматуру 8,10,12,14, кутки 40,50,90,100, швелер 10,12, балка,10,12, сталь для 
судобудiвництва, рельси Р-18, гладкий арматурний прокат 8, 10. 

Машина безперервного лиття заготовок №1 (МБЛЗ №1) радiального типа з базовим 
радiусом 7м, призначена для вiдливання заготовок перетином 100x100мм, 120x120мм, 
150x150мм, i яка працює в єдиному технологiчному комплексi КОНВЕРТЕР-КОВШ-ПIЧ-
МБЛЗ. 

Друга сортова МБЛЗ№2 i друга установка "пiч-ковш "№2 призначена для виробництва 
заготовок перетином 125x125мм, 130x130мм, 140x140мм i 150x150мм з рiчною 
продуктивнiстю до 1млн. тонн в рiк литої заготiвки, у тому числi з розливанням заготовок 
круглого перетину.  

Асортимент готового прокату, який виробляється на потужностях пiдприємства, є 
досить широким: понад 60 найменувань. 

Сьогоднi сортамент товарної продукцiї ВАТ"ЄМЗ" складає: швелер №10, №12; 
двутаври №12, №10; профiлi кутовi рiвнополичнi №4,№ 5,№9,№10;  кутки нерiвнополичнi 
63х40х(5,6,8) мм; профiлi  для спрямовуючих лiфтiв №3, № 3А; балка №12, №10; смугобульб  
для суднобудування симетричний №1235, 1446, 1445, 1646 та несиметричний  №12, 14а, 14б, 
16а, 16 б, 18 а, 18 б; рейки залiзничi Р18; смуга стальна гарячекатана (50...60)*(14...20) мм;  
круглий прокат; перiодичний профiль;  шлак; вапно (для агломерацiйного виробництва 
сталеплавильного, феросплавного). 

На iснуючому обладнанi може також вироблятися iнша продукцiя. Така як:чавун 
ливарний, куток рiвнополичний 88,9*6,2-7,8 мм, 100*7,8,10,12 мм, смугобульб 
несиметричний для суднобудування №12,14,16, смугобульб симетричний для 
суднобудiвництва №1235,1446,1646, профiль зетовий полегшений для трактора Т-150К, 
профiль ножа штовхателя 100*31*11, профiль для прямуючих лiфтiв №3, 3а. 

Протягом останнiх рокiв на пiдприємствi впроваджується низка прогресивних 
технологiй, проводиться робота по розширенню марочного сортаменту i вiдповiдностi до 
вимог внутрiшнього та зовнiшнього ринку. 

В 2009 роцi освоєно розливання п'яти нових марок стали з використанням унiкальної 
технологiї. Розроблена на ЄМЗ комплексна програма виплавки i розкислювання стали 
дозволила розширити перелiк готової продукцiї будiвельного сортаменту - арматурного i 
круглого прокату дiаметром вiд 5,5 мм до 12 мм. Зараз заготiвка з цих марок успiшно 
перекочується нашими колегами на ММЗ.  

В результатi реалiзацiї iнвестицiйного проекту "Реконструкцiя з модернiзацiєю стану 
"250" буде розширена номенклатура iснуючого сортаменту i додатково планується 
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виробництво нових профiлiв прокату: квадратна сталь 10-40 мм, шестигранна 10-40 мм i 
швеллерная №5-№6,5. 

В 2010 роцi на Станi 550 в дослiдному режимi була успiшно виконано плющення 
безпреривнолитой заготiвки перетином 150х150 мм для здобуття заготiвки квадрата 100х100 
мм i її подальшого використання на станi 250 i абсолютно нового прокатного профiлю - круга 
дiаметром 40 мм iз сталi з високим вмiстом вуглецю. 

У 2010 роцi вперше в Українi в промислових обсягах освоєна технологiя обробки на 
УКП i розливання вiдкритим струменем на МБЛЗ марки стали СВ-08А з цiльовим змiстом 
кремнiю 0,03%. Освоєння даної марки стали поряд з виробництвом низковуглеродистого i 
нiзкокремнiстого сортаменту (SAE 1006 - 1018 з вмiстом кремнiю в дiапазонi вiд 0,05% до 
0,20%) дозволило в повному обсязi забезпечувалася потреба стану 150 ЗАТ "ММЗ". При 
цьому в порiвняннi з перiодом освоєння цих марок сталi (2009 рiк) значно знизилася частота 
бурiнь, пов'язаних з наявнiстю дефектiв сталеплавильного походження, значно покращилась 
якiсть катанки.  

Йдучи назустрiч побажанням споживачiв в частинi розширення сортаменту, що 
випускається, i пiдвищення споживчих властивостей сталi, проведено пiдготовчi роботи та 
розпочато освоєння процесу розливання металу закритим струменем. За звiтний перiод 
вироблено 32 дослiдних стартiв по струменям МБЛЗ № 1, з них три комплексних стартiв по 
всiх шести струменям, при цьому максимальна тривалiсть розливання на окремому струменю 
склала 4 плавки. Освоєння розливання сталi закритим струменем намiчено на 2 квартал 2011 
року, що дозволить здiйснювати розливку якiсних марок сталi для подальшого виробництва 
низьколегованої зварювального дроту, канатiв, виробiв для машинобудування i т.д.  

У 2010 роцi повнiстю укомплектована на всiх 6-ти струменях МБЛЗ № 2 п'ятою секцiєю 
ЗВО, що дозволить збiльшити швидкiсть розливання на 10 - 15%, без погiршення якостi 
макроструктури безперервно-литої заготовки i додатково отримати 150-200 тис.т / рiк 
безперервно-литої заготовки.  

Одним iз суттєвих досягнень в областi безперервного розливання сталi стало зниження 
рiвня утворювання вiдсортованої заготовки в два рази до 0,65%.  

У прокатному виробництвi ЄМЗ системно реалiзовувалася довгострокова стратегiя, яка 
передбачає збiльшення обсягiв виробництва продукцiї з бiльш глибокою переробкою - 
реалiзовано низку заходiв щодо розширення ринкiв збуту i сортаменту вироблюваної 
прокатної продукцiї.  

У 2010р виконана сертифiкацiя вироблених на ЄМЗ кутових профiлiв вимогам двох 
євростандартiв DIN ЕN, в результатi чого перед пiдприємством вiдкрилася можливiсть для 
збiльшення обсягiв реалiзацiї за рахунок продажiв в Схiдну i Пiвденну Європу.  

У 2010р продовжувалися роботи з освоєння виробництва на станах ЄМЗ нових для нас 
видiв продукцiї, зокрема кутка 75 ? 75мм, а також профiлi для клеми рейкових скрiплень, якi 
використовуються в залiзничному транспортi. У 2010 р. здiйснювався комплекс пiдготовчих 
робiт, а виробництво даних профiлiв почнеться в I пiврiччi 2011р.  

 2010 рiк для пiдприємства, як i для всього металургiйного комплексу України, став 
роком пiсля кризового вiдновлення. Нарощування обсягiв виробництва в порiвняннi з 
кризовим 2009 роком було поступовим вiдповiдно до зростання попиту на металопродукцiю 
на свiтових ринках i змiною цiн на сировиннi й енергетичнi ресурси. Особливо це було 
помiтно у першому пiврiччi: так прирiст обсягiв виробництва по чавуну i сталi за 6 мiсяцiв 
2010 року склав +7,1% i +9,3% вiдповiдно.  

У цiлому за пiдсумками 2010 року прирiст обсягiв до рiвня 2009 року склав: по чавуну + 



68 

 

57 тис.т (+2,7%), сталi + 112 тис.т (+4,7%), товарної продукцiї + 113 тис. тонн (+4,7%). 
Основнi показники виробничої дiяльностi ВАТ "ЄМЗ" протягом 2008-2010 рр.: 
Агломерат: 2008 р. - 2018,45 тис. тонн; 2009 р. - 1969,9 тис. тонн, 2010 р. - 1731,2 тис. 

тонн, що на 238,7 тис. тонн менше в порiвнянi з 2009 роком та складає 88% до фактичного 
виробництва 2009 року. План на 2011 рiк складає 2177,5 тис. тонн. 

Чавун: 2008 р. - 2562,9 тис. тонн; 2009 р. - 2106,3 тис. тонн, 2010 р. - 2163,5 тис. тонн, 
що на 57,2 тис. тонн (2,7%) бiльше в порiвнянi з 2009 роком. План на 2011 рiк складає 2158,9 
тис. тонн. 

Сталь: 2009 р. - 2385,3 тис. тонн; 2010 р. - 2497,2 тис. тонн, що на 111,9 тис. тонн (4,7%) 
бiльше в порiвнянi з 2009 роком. План на 2011 рiк складає 2526,8 тис. тонн. Виробництво 
сталi в 2010 роцi за видами продукцiї: лита заготовка  - 2401985 тонн; злитки  - 95209 тонн. 

Гарячий прокат стану 250: 2008 р. - 125,11 тис. тонн; 2009 р. - 17,63 тис. тонн, 2010 р. - 
виробництво вiдсутнє . Виробництво в 2011 роцi не планується. 

Гарячий прокат стану 280: 2008 р. - 127,9 тис. тонн; 2009 р. - 93,24 тис. тонн, 2010 р. - 
виробництво вiдсутнє . Виробництво в 2011 роцi не планується.. 

Гарячий прокат стану 360: 2008 р. - 25,71 тис. тонн; 2009 р. - 48,08 тис. тонн; 2010 р. - 
52,44 тис. тонн, що на 4,36 тис. тонн (9%) бiльше в порiвнянi з 2009 роком. План на 2011 рiк 
складає 43,5 тис. тонн. Виробництво стану в 2010 роцi за видами продукцiї: куток 40х40 - 
11642 тонн; куток 50х50 - 40543 тонн; круг 32 - 259 тонн. 

Гарячий прокат стану 550: 2008 р. - 66,03 тис. тонн; 2009 р. - 58,97 тис. тонн, 2010 р. - 
81,48 тис. тонн; що на 22,51 тис. тонн (38%) бiльше в порiвнянi з 2009 роком. План на 2011 
рiк складає 100,42 тис. тонн. Виробництво стану в 2010 роцi за видами продукцiї: рельси - 
280 тонн; балки-швелери - 50799 тонн; кутки - 21573 тонн; смуго бульб - 3142 тонн; балка 10 
- 5683 тонн. 

Залежностi вiд сезонних змiн не має. 
Реалiзацiя виготовленої продукцiї  здiйснюється згiдно укладених договорiв та 

контрактiв.  
Основним клiєнтом по збуту металопродукцiї є ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА", ТОВ 

"МЕТIНВЕСТ-СМЦ", ЗАТ "ММЗ", ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ (вiдвантаження по Українi), 
ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА"  та ТОВ "МЕТIНВЕСТ ЄВРАЗIЯ" (вiдвантаження  в країни 
СНД) та фiрма "Metinvest International S.A.", компанiя "PROMET STEEL" (вiдвантаження в 
дальнє зарубiжжя).  

Способи постачання металопродукцiї: залiзничним транспортом, автотранспортом. 
Умови постачання : FCA, DAF, СРТ, EXW в редакцiї IНКОТЕРМС Офiцiйнi правила 

тлумачення торгових термiнiв Мiжнародної торгової палати (редакцiя 2000 року). 
Дистриб'юторська мережа - металлоцентри в мiстах: Бровари, Вишневе, Донецьк, 
Днiпропетровськ, Кременчуг, Кривий Рiг, Харкiв, Одеса, Миколаїв, Севастополь, 
Сiмферополь, с. Партизанське.  

 Основнi ринки збуту: 
 - країни СНД: Азербайджан, Бiлорусь, Грузiя, Казахстан, Молдова, Росiя, Узбекистан; 
 - далеке зарубiжжя: Болгарiя, Єгипет, Лiвiя, Сiрiя, Туреччина, Тунiс, Iталiя, Сальвадор, 

Судан, Тайланд, Малайзiя, Нiгерiя. 
 Експорт продукцiї ВАТ "ЄМЗ" вiдбувається переважно через фiрму "Metinvest 

International S.A.", яка зареєстрована в м. Женева (Швейцарiя). Ця компанiя є одним з 
найбiльших в Європi металотрейдерiв. Вона пропонує для своїх клiєнтiв повний спектр 
послуг: транспортування, страхування та фiнансування продажiв сталi та сировини. В 
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структуру компанiї входять понад 20 офiсiв у рiзних країнах свiту. Таким чином, ВАТ "ЄМЗ" 
отримує деякi конкурентнi переваги у виглядi доступу до каналiв розподiлу продукцiї 
власного виробництва. 

Одним з методiв продаж є реалiзацiя металопрокату за договором комiсiї, де ВАТ 
"ЄМЗ" виступає Комiтентом, за його дорученням Комiсiонер за плату реалiзує металопрокат.   

Ступень зносу основних фондiв є одним iз головних ризикiв фiнансово-господарської 
дiяльностi емiтента i має значний вплив на продуктивнiсть працi. Знос основних засобiв є 
стримуючим фактором у застосуваннi новiтнiх технологiй та пiдвищеннi якостi продукцiї, яка 
випускається пiдприємством. Устаткування технiчно i морально застарiло. Через товариство 
вимушено пiдвищувати витрати на ремонти i технiчне обслуговування агрегатiв. Другим 
мiнусом є висока витрата сировини i енергоресурсiв на одиницю продукцiї. Крiм того, 
спостерiгається низький рiвень продуктивностi працi i великий ризик травматизму i 
промислових аварiй. Мiнiмiзувати цей ризик можна шляхом здiйснення реконструкцiї та 
модернiзацiї дiючих виробничих потужностей, якi дозволять полiпшити якiсть продукцiї та 
знизити її собiвартiсть, отримати конкурентноспроможну на внутрiшньому i зовнiшньому 
ринках продукцiю.   

 Ще одна ключова проблема - недостатнiй розвиток внутрiшнього ринку. Рiшення не 
ново: необхiдно вивести на новий рiвень пiдтримуючi галузi: машинобудування, 
проектування промислових об'єктiв, промислове будiвництво, енергетику i iн. А також дати 
доступ до фiнансових ресурсiв, всiляко пiдтримувати розвиток iнфраструктурних проектiв. 

Потенцiйним ризиком збiльшення собiвартостi виготовлення продукцiї є  пiдвищення 
цiн на природний газ, споживання якого в Українi на одиницю продукцiї значно перевищує 
середньосвiтовi показники через використання мартенiвських печей та iншого морально 
застарiлого обладнання. Мiнiмiзувати цей ризик у Товариства немає можливостi, тому що 
пiдвищення цiн на енергоносiї вiдбувається на державному рiвнi. Варто зазначити, що 
Єнакiєвський металургiйний завод є менш чутливим до впливу цього фактора, нiж iншi 
великi вiтчизнянi пiдприємства галузi через те, що на заводi не використовується 
енергомiсткий мартенiвський спосiб виробництва сталi.  

Свiтова фiнансова криза, що супроводилася безпрецедентним по своїй швидкостi 
падiнням цiн, змусила металургiйнi компанiї рiзко понизити обсяги виробництва, аби 
скоротити надлишок пропозицiй на ринках збуту.  

За 2010 рiк фактичне використання виробничих потужностей основними агрегатами 
склало: агломерацiйний цех -  82,8  %; конвертерний цех - 92,5  %; доменний цех - 88,3 %; 
Стан 250 - 1,8 %; Стан 280 - 0 % ; Стан 360 - 33,8 %; Стан 550 - 52,4 %. 

Як наслiдок скорочення надходження оборотних коштiв, зростання дебiторської i 
кредиторської заборгованостей, у тому числi простроченої, призупинення поточного 
фiнансування i Будiвельно - монтажних робiт вiдповiдно до Титулу капiтального 
будiвництва, призупинення поточного фiнансування окремих iнвестицiйних проектiв. 

Вся робота в сферi оптимiзацiї технологiчного процесу була спрямована на пiдвищення 
продуктивностi за всiма ланками.  

У першу чергу це стосується доменного виробництва, де починаючи з кiнця 2009 року, 
велося поетапне пiдвищення витрати природного газу з 40 м3 / т до 97 м3 / т до кiнця 
першого пiврiччя. У результатi в другому пiврiччi 2010 року доменнi печi вийшли на 
докризовий рiвень продуктивностi 2008 року.  

Одночасно з цим велися роботи з подальшого скорочення питомих витрат на 
виробництво агломерату i чавуну, в тому числi:  
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- Пiдвищення використання в заводському технологiчному циклi вiдходiв 
металургiйного виробництва: у порiвняннi з 2009 роком внесене в агломерацiйну шихту 
залiзо з вторинних ресурсiв збiльшено на 38%.  

- Розпочато роботи по установцi сучасних вагових дозаторiв в агломерацiйному цеху, 
що вже в цьому роцi дозволить суттєво пiдвищити якiсть вироблюваного агломерату, а 
значить скоротити витрати в доменному цеху;  

- На ДП № 5 розпочато встановлення двоконтурних повiтряних фурм, що дозволить 
скоротити простої печi на їх замiну.  

У сталеплавильному передiлi для забезпечення нарощування обсягiв вдалося скоротити 
витрати чавуну на сталь на 17 кг / т i досягти 867 кг / т.  

Крiм того, продовжувались роботи з оптимiзацiї дизайну робочої футеровки 
промiжного ковша для розливання сталi на МБЛЗ, що дозволило досягти рекордного 
значення серiйностi для пiдприємств України i Росiї - 74 плавки.  

Подальше вдосконалення схеми футеровки сталерозливних ковшiв для УКП дозволило 
досягти середньої стiйкостi за рiк в 78 плавок, при максимально досягнутої 91 плавцi без 
проведення промiжного ремонту, що також iстотно перевищує аналогiчнi показники 
спорiднених пiдприємств СНД.  

 Щодо особливостей стану розвитку галузi виробництва слiд вiдмiтити, що за даними 
World Steel Association (Worldsteel) обсяги свiтового виробництва сталi в 2010 роцi досягли 
1414 млн. метричних тонн (млн. тонн). Збiльшення виробництва сталi склало 15% в 
порiвняннi з 2009 роком.  

Всi великi виробники сталi в країнах та регiонах показали двозначнi цифри зростання в 
2010 роцi.  

Рiчний обсяг виробництва сталi в 2010 роцi в країнах Азiї склав 897,9 млн. тонн, що на 
11,6% вище в порiвняннi з 2009 роком. Їх частка у свiтовому виробництвi сталi знизилася до 
63,5% в 2010 роцi з 65,5% у 2009 роцi. Виробництво сталi в Китаї в 2010 роцi досягло 626,7 
млн. тонн, збiльшившись на 9,3% в порiвняннi з 2009 роком. Частка Китаю у свiтовому 
виробництвi сталi знизилася з 46,7% у 2009 роцi до 44,3% в 2010 роцi. Японiя виробила в 
2010 роцi 109,6 млн. тонн, що на 25,2% бiльше, нiж 2009 роцi. У 2010 роцi виробництво сталi 
в Пiвденнiй Кореї склало 58,5 млн. тонн, 20,3% зростання порiвняно з 2009 роком. ЄС 
збiльшив виробництво сталi на 24,5% в порiвняннi з 2009 роком, виробництво сирої сталi в 
2010 роцi склало 172,9 млн. тонн. Проте, в 2010 роцi виробництво сталi у Великобританiї i 
Грецiї продовжувало знижуватися.  

У 2010 роцi виробництво сталi в Пiвнiчнiй Америцi було 111,8 млн. тонн, збiльшившись 
на 35,7% у порiвняннi 2009 роком. У США виробляється 80,6 млн. тонн сталi, що 38,5% 
вище, нiж у 2009 роцi.  

У країнах СНД в 2010 роцi зростання виробництва сталi склало 11,2%  (108,5 млн. тонн 
сталi). В Росiї було вироблено 67 млн. тонн сталi, що на 11,7% бiльше, нiж у 2009 роцi. В 
Українi збiльшення випуску сталi склало 12,4%, у 2009 роцi -  29,9 млн. тонн, в 2010 роцi - 
33,6 млн. тонн (iнформацiя з офiцiйного сайту www.worldsteel.org).  

За даними Державного комiтету статистики України у металургiйному виробництвi та 
виробництвi готових металевих виробiв за пiдсумками 2010р. одержано прирiст продукцiї 
12,3%, У т.ч. на пiдприємствах з виробництва чавуну, сталi та феросплавiв - 10,5%, труб - 
15,2%, iнших видiв первинного оброблення сталi - 25,8%, кольорових металiв - 3,5%, готових 
металевих виробiв - 17,8%. 

У 2010р. спостерiгалось зростання виробництва металопродукцiї за всiм технологiчним 
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циклом вiд чавуну до готових виробiв. Порiвняно з 2009 р. виплавка чавуну збiльшилась на 
1,7 млн.т, сталi з напiвфабрикатами, отриманими безперервним литтям, - на 3 млн.т, випуск 
готового прокату - на 1,5 млн.т, труб i профiлiв пустотiлих з металiв чорних - на 191 тис.т. 

За даними рейтингового агенства "Кредит-Рейтинг" цiлому 2010 рiк пройшов без 
серйозних потрясiнь для пiдприємств металургiйного комплексу, поступове зростання 
виробництва, який намiтився в третьому кварталi, продовжився i в груднi. У порiвняннi з 
2009 роком прирiст обсягiв виробництва основних видiв продукцiї галузi становив 7-10%%. 
У груднi 2010 року було зафiксовано зростання виробництва до попереднього мiсяця 
поточного року, а саме: обсяг виробництва чавуну склав 2,4 млн.т (+4% до попереднього 
мiсяця), стали - 2,9 млн.т (+3%), готового прокату чорних металiв - 1,6 млн.т (+5%).  

Українська металургiйна галузь зберегла свою традицiйно яскраво виражену експортну 
орiєнтованiсть. У 2010 роцi майже 80% виплавленої в країнi стали було вiдправлено за 
кордон. При цьому близько 40% українського експорту припадає на напiвфабрикати, перш за 
все - на заготовки. У географiчному розрiзi понад 40% продукцiї направлялося в країни 
Близького Сходу i Пiвнiчної Африки, включаючи Туреччину - найбiльшого (поряд з Росiєю) 
покупця української сталi.  

Обсяг експорту металопродукцiї в листопадi склало 2,1 млн.т, що на 15,3% бiльше, нiж 
у жовтнi. Зростання викликане збiльшенням обсягу експорту по всiх основних товарних 
позицiй: чавуну-на 57,6%, напiвфабрикатiв-на 27,1%, довгомiрного прокату - на 0,9% i 
плоского прокату - на 98,8%. Прирiст експорту металопродукцiї за пiдсумками 11 мiсяцiв 
2010 року склав 6,1%, а iмпорт покривав внутрiшнiй ринок металопрокату на 25% (10% в 
2004-2005 рр..). Причина зростання iмпорту полягає не тiльки в постачаннi не випускається в 
країнi продукцiї, але i в бiльш високiй якостi аналогiв за бiльш низькою цiною.  

Незважаючи на поступове пожвавлення свiтових ринкiв, рiвень попиту на продукцiю 
металургiї ще не досяг докризового рiвня. Таким чином, в 2011 роцi на динамiку показникiв 
галузi буде впливати посилена конкуренцiя за ринки збуту. Основним завданням українських 
експортерiв металопродукцiї буде активний захист своїх нинiшнiх ринкових позицiй 
(iнформацiя з офiцiйного сайту  www.credit-rating.ua). 

Бiльшiсть постачальникiв ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" є географiчно 
наближеними до  пiдприємства, що мiнiмiзує транспортнi видатки та ризики, пов'язанi з 
доставкою сировини. Поставки сировини здiйснюються згiдно укладених пiдприємством 
договорiв та контрактiв.  

Постачальником окатишiв є Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат, його доля в 
загальному обсязi постачання окатишiв складає 100%. За звiтний перiод цiна на  окатишi  
збiльшилась на 29,65%.  

Основним постачальником рудного концентрату є Iнгулецький гiрничо-збагачувальний 
комбiнат, його доля в загальному обсязi постачання концентрату складає 93,68%.  Крiм того 
постачальниками концентрату є  Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат (6,32%). За 
звiтний перiод цiни на  концентрат  збiльшились на 36,36%.  

Постачальники коксу та коксового дрiб'язку - Авдiєвський коксохiмiчний завод (88,07% 
вiд загального обсягу постачання),  ЗАТ "Єнакiєвський коксохiмпром" (11,85% вiд загального 
обсягу постачання), ВАТ "Запорожкокс" (0,09% вiд загального обсягу постачання). За звiтний 
перiод цiни на  кокс  збiльшились на 31,96%.  

Постачальниками вапняку є Новотроїцьке рудоуправлiння (85,42% вiд загального 
обсягу постачання) та Докучаєвський флюсодоломiтний комбiнат (14,58% вiд загального 
обсягу постачання). За звiтний перiод цiни на  вапняк  збiльшились на 31,04%.  
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Аглоруду  пiдприємство отримує з ВАТ "Криворiзський залiзорудний комбiнат - 
Україна", його доля в загальному обсязi постачання аглоруди складає 100%. За звiтний перiод 
цiни на  аглоруду  збiльшились на 36,37%.  

Основним конкурентом ВАТ "ЄМЗ" на внутрiшньому ринку металопродукцiї є 
"ArcelorMittal Кривий Рiг" - найбiльший виробник сталевого прокату в Українi, 
спецiалiзується на виробництвi довгомiрного прокату, зокрема, арматури i каптанки. До 
iнших конкурентiв на внутрiшньому ринку  належать: Алчевський МК, Днiпропетровський 
металургiйний завод iм. Петровського, Донецький металургiйний завод, Донецький 
металургiйний завод прокатного обладнання, Краматорський завод iм. Куйбишева. Високу 
конкуренцiю ВАТ "ЄМЗ" на ринку СНД складають виробники з Росiї  (Череповецький 
металургiйний завод "Северсталь", Магнiтогорський металургiйний комбiнат, Западно-
Сибирський металургiйний завод, Нижньотагильський металургiйний комбiнат, Кузнецький 
металургiйний комбiнат, Челябiнський металургiйний комбiнат, Бєлорецький металургiйний 
комбiнат, Оскольський єлектро-металургiйний комбiнат), Молдови (Молдовський 
металургiйний завод) i Белорусiї (Бiлоруський металургiйний завод). 

Щодо особливостi продукцiї емiтента, арматура є одним iз видiв сортового прокату i, на 
нашу думку, є взаємозамiнною з iншими видами прокату, зокрема, колом, квадратом, 
шестигранником, стрижнями. Це твердження грунтується на: 

- подiбностi споживчих властивостей цих товарiв, адже всi вони використа-ються у 
будiвництвi, мають одну групу споживачiв; 

- подiбностi фiзичних характеристик, якi є однаковими для всiх вказаних товарiв, за 
виключенням форми перетину ( наприклад, перетин кола- коло,  арматура- або коло- (для  
арматури класу А1 А240), або коло з насiчками для арматури класу А2 та A3, шестигранника-
шестикутник тощо). Пiдтвердженням цього є також те, що вiдповiдно до рiшення 
Євразiйської Ради зi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї у країнах СНД до сортового 
прокату належить прокат, у якого дотична до будь-якої точки контуру поперечного перетину 
цей перетин не пересiкає (ГОСТ 535-2005), i всi визначенi вище види прокату вiдповiдають 
вказаним вимогам; 

- подiбностi технiчних характеристик, якi обумовленi однiєю маркою сталi, з яких 
виготовляються цi види металопрокату, та знову ж таки подiбними геометричними формами. 

- вiдсутностi суттєвої рiзницi в цiнах, яка не перевищує 5%, обумовленi легкiстю 
переналаштовування обладнання з виробництва одного виду прокату на iнший, та суттєвими 
потужностями українських виробникiв, якi в разi виникнення такої рiзницi можуть в 
достатньо короткий термiн почати виробляти бiльш прибуткову продукцiю, i рiзниця зникне; 

- абсолютнiй взаємозамiнностi з точки зору виробника, адже кожен iз зазначених видiв 
сортового прокату виробляється на одному обладнаннi, тобто у будь-який час виробник може 
легко, без додаткових витрат на переобладнання, перейти вiд виробництва одного виду 
сортового прокату до виробництва iншого ( на практицi все залежить вiд обсягiв i виду 
сортового прокату, який на цей час замовили споживачi). 

Таким чином, арматура є взаємозамiнною як з точки зору споживача, так i з точки зору 
металовиробника. 

Якiсть продукцiї  ВАТ "ЄМЗ" розцiнює як одну з головних умов своєї успiшної роботи i 
збереження лiдируючих позицiй в українськiй металургiї. Контроль якостi ведеться на всiх 
етапах виробничої дiяльностi пiдприємств, починаючи вiд надходження первинної сировини i 
матерiалiв i закiнчуючи випуском готової продукцiї. Повне задоволення потреб замовникiв i 
iнших зацiкавлених сторiн лежить в основi виробничої i збутової полiтики пiдприємств. Тому 
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на пiдприємствi розроблена, впроваджена i пройшла успiшну сертифiкацiю аудиторами ТОВ 
"Iнтерсерт-Україна" система менеджменту якостi вiдповiдно до вимог мiжнародного 
стандарту IСО 9001-2008.  

В результатi функцiонування системи менеджменту якостi вдалося досягти реалiзацiї 
намiчених на 2010 рiк цiлей у сферi якостi, полiпшення окремих показникiв якостi продукцiї i 
процесiв.  

У 2010 роцi був успiшно проведений наглядовий аудит британським сертифiкацiйним 
товариством "CARES", в результатi якого пiдтверджено дiю ранiше виданого сертифiкату 
вiдповiдностi процесiв пов'язаних з виробництвом безперервнолитої заготовки, що 
поставляється по британському стандарту BS 4449 вимогам стандарту BS EN ISO 9001:2008.  

У груднi 2010р. проведено аудит на отримання визнання в якостi пiдприємства-
виробника  полособульбових профiлiв для суднобудування вiдповiдно до вимог Регiстру 
Ллойда.  

Успiшно проведена сертифiкацiя рiвнополичного кутка на вiдповiднiсть вимогам 
євронорм та Директивi 89/106/ЕWG Ради Європейського Спiвтовариства. Орган з 
сертифiкацiї будiвельної продукцiї для металевих споруд у TUV NORD Systems GmbH & 
Co.KG (Нiмеччина) видав сертифiкат вiдповiдностi з правом маркування продукцiї знаком 
вiдповiдностi "СЄ".  

 Товариством були отриманi наступнi сертифiкати вiдповiдностi:  
 Сертифiкат на системи менеджменту вiдповiдно до вимог ISO 9001:2008 № TIC 15100 

9630 0, виданий сертифiкацiйним органом TUV Thuringen e. V. 2010-07-06;  
Сертифiкат вiдповiдностi системи менеджменту якостi вимогам BS EN ISO 9001 № 

1180, виданий сертифiкацiйним товариством Великобританiї по арматурним сталям "СARES" 
вiд 01.01.2011;  

Сертифiкат на полособульбову сталь № МD00/3121/0002/1, виданий Lloyd's Register 
18.06.2008;  

Сертифiкат вiдповiдностi на прокат арматурний для залiзобетонних конструкцiй 
перiодичного профiлю класiв А400С i А500С стандартам Бiлорусi СТБ 1706-2006 № 0096367, 
виданий органом з сертифiкацiї "Строй Сертифiкат" ВАТ "Стройкомплекс" республiки 
Бiлорусь вiд 18.03.2008 до 18.03.2011;  

Сертифiкат вiдповiдностi на прокат гарячекатаний фасонний iз конструкцiйних сталей 
класу мiцностi S 235 i S 275 вимогам стандарту DIN EN 10025-2 № 0045-CPD-0384 вiд 
01.02.2011.  

У 2010 роцi в структурних пiдроздiлах ВАТ "ЄМЗ" проводилася робота щодо 
подальшого удосконалення управлiння охороною працi, пiдвищення рiвня промислової 
безпеки вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту OHSAS 18001:1999.  

У листопадi 2010 року за результатами наглядового аудиту, проведеного мiжнародною 
аудиторською фiрмою "Bureau Veritas Certification", функцiонування Системи менеджменту 
промислової безпеки (СМПБ) на заводi визнано вiдповiдним вимогам стандарту. 

До 2015 року ВАТ "ЄМЗ" прогнозує матиме потужностi по виплавцi чавуну в об'ємi 
3150 тис.т/рiк: ДП-5 (1050 тис.т., введення в експлуатацiю 2007 р.), ДП-3 (1200 тис.т., 2011 р.) 
i ДП-1 (900 тис.т., 2015 р., пiсля проведення капiтального ремонту 1-го разряду), ввести в 
експлуатацiю комплекс по приготуванню i вдуванню пиловугольного палива (ПВП) в горни 
доменних печей дозволить iстотно понизити виробничу собiвартiсть чавуну за рахунок 
виключення природного газу з доменної плавки. Планується використання технологiї 
вдування ПВП на всiх доменних печах. 
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До 2015 року планується завершить капiтально-вiдновлювальний ремонт аглофабрiки. 
Потужностi по виробництву агломерату досягнуть 3000 тис.т/рiк. 

Нарощування об'ємiв виробництва чавуну вимагають проведення заходiв щодо 
сталеплавильного передiлу. Буде проведено реконструкцiю конвертерного цеху, що 
дозволить забезпечити виробництво стали на рiвнi 3600 тис.т/рiк за рахунок ввода в 
експлуатацiю комплекса МБЛЗ-3 потужнiстю 1200 тис.т/рiк безпреревнолитої заготовки з  
установкою печi-ковша та вакуумуватора стали, що забезпечить розширення марочника 
вироблюваних сталей.  

У зв'язку iз зростанням продуктивностi по сталi необхiдне нарощування потужностей по 
виробництву промислових газiв (кисню, азоту, аргону). З цiєю метою до 2014 р. планується 
введення в експлуатацiю нової повiтря розподiльчої установки продуктивнiстю 45 тис. мt/ч, 
яка вiдрiзняється високою економiчнiстю в порiвняннi з iснуючими блоками для виробництва 
кисню. 

З метою рацiонального використання вторинних енергоресурсiв (конвертерного i 
доменного газiв) планується будiвництво парогазової установки i газгольдерiв, що дозволить 
збiльшити вироблення власної електроенергiї i понизити виробничу собiвартiсть 
вироблюваної продукцiї. 

Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 
вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання: 

Окатишi - Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат 100% вiд загального обсягу 
постачання;  

Рудний концентрат - Iнгулецький гiрничо-збагачувальний комбiнат 93,68% вiд 
загального обсягу постачання; 

Кокс та коксовий дрiб'язок - Авдiєвський коксохiмiчний завод 88,07% вiд загального 
обсягу постачання,  ЗАТ "Єнакiєвський коксохiмпром" 11,85% вiд загального обсягу 
постачання; 

Вапняк - Новотроїцьке рудоуправлiння 85,42% вiд загального обсягу постачання, 
Докучаєвський флюсодоломiтний комбiнат 14,58% вiд загального обсягу постачання; 

Аглоруда  -  ВАТ "Криворiзський залiзорудний комбiнат - Україна" 100% вiд загального 
обсягу постачання. 
 
 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання 
або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв здiйснюється  вiдповiдно до вимог П(с)БО 
№7 та обраної пiдприємством облiкової полiтики. Вартiсть об'єкта основних засобiв пiдлягає 
визнанню як актив тiльки в тому випадку, якщо iснує вiрогiднiсть того, що пiдприємство 
одержить, пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди i вартiсть даного об'єкта 
може бути достовiрно оцiнена. 

Собiвартiсть об'єкта основних засобiв включає: 
купувальну цiну, включаючи iмпортнi мита i невiдшкодовуванi податки за 

вирахуванням торгових знижок i повернень; 
будь-якi прямi витрати, якi вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання i 
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приведенню в стан, який забезпечує його функцiонування; 
первинну оцiнку витрат на демонтаж i видалення об'єкта основних засобiв i вiдновлення 

природних ресурсiв на займанiй їм дiлянцi; 
витрати по. позикам, якщо об'єкт основних засобiв вiдповiдає визначенню активу, що 

квалiфiкується. Витрати по позиках, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом 
або виробництвом активу, що квалiфiкується, капiталiзуються як частина такого активу, у 
випадку якщо виконуються критерiї визнання активом. 

Основнi придбання основних засобiв за останнi п'ять рокiв (купiвля, введення в 
експлуатацiю об'єктiв будiвництва  та реконструкцiї):  

2010 рiк: насоси 4552,4 тис. грн., станок для виготовлення кiлець 2266,5 тис. грн., 
сталерозливнi ковшi 3283,4 тис. грн., пiч обертаюча №3 з рекуперативними холодильниками  
3586,0 тис. грн., гiдравлiчнi скраповi пресс-ножницi ЕС 1034-8ТД 80-20-16/5   у сумi 18129,5 
тис грн. 

2009 рiк: тепловози - 7530 тис. грн.; мотовоз погрузочно-транспортний МПТ-4 - 3179,4 
тис. грн.; автомобiлi - 1179,0 тис. грн.; автопогрузчик DOOSAN D30G - 150,9 тис. грн.; станок 
плоскошлiфувальний с двома робочими поверхнями типу НТ 350 - 124,4 тис. грн.; 
грейферний перевантажувач SENNEBOGEN 825MD - 2488 тис. грн.; корпоративна мережа 
пiдприємства 1-ша черга - 693,6 тис. грн.   

2008 рiк: бульдозер KOMANSLI-D275AX-5EO -  3690,8 тис. грн.,  перевантажувач 
SENNEBOGEN 825M -  2799,8 тис. грн.,  перевантажувач  лому -  2428,8 тис. грн.,  насоси -  
1875,3 тис. грн.,    спектрометр рентгенiвський багатоканальний-25 -  922,5 тис. грн., 
землесосний снаряд -  2575,3 тис. грн.;  реконструкцiя верхнього парку станцiї Сортувальна -  
8394,4 тис. грн.,  футбольне поле з штучним покриттям -  5034,9 тис. грн.,  установка прес-
ножиць -  2663,2 тис. грн., автоматична телефонна станцiя SIMENS -  1555,5 тис. грн., 
закольцовка газопроводу доменного газу -  2958,3 тис. грн., центр обробки  даних №1 -  
1274,5 тис. грн.; 

2007 рiк: кран стрiловий - 7961,5 тис. грн., перевантажувач SENNEBOGEN 825M - 
1608,9 тис. грн.;  турбокомпресорний агрегат ТКА-3750 в сумi 14658,5 тис. грн., турбiна 
АКВ-12-4-3439 в сумi 3615,7 тис. грн., автоматична система контролю i управлiння  - 1851, 0 
тис. грн.; 

2006 рiк: гiдравлiчний перевантажувач - 2 161,7 тис. грн.;  реконструкцiя доменної печi 
№4 - 1717,6 тис. грн., агломерацiйна машина-1 - 2680,6 тис. грн. 

Основнi вiдчуження основних засобiв за останнi п'ять рокiв:  
2010 рiк: водонапiрна башта 287,4 тис. грн., механiзованi копри 216 тис. грн., 

окалiнопровод 365 тис. грн., крани 274,7 тис. грн., вагони та полу вагони 4520,6 тис грн., 
екскаватор Bagger EC у сумi 459 тис. грн., змiшувач 721 тис. грн.  

2009 рiк: газоочистка ДП3 - 667,0 тис. грн.; хопери - 357,6 тис. грн.; залiзничi колiї ст. 
Сортирувальна - 316,6 грн.; три думпкари - 285,0 тис. грн.; 

2008 рiк: нагрiвальна толкательна пiч стану 250 -  11141,2 тис. грн.,  турбiна парова з 
генератором -  1599 тис. грн.,  повiтряний турбокомпресор - 963,3 тис. грн., 

2007 рiк: вимiрювальна система  ИИСЭ2М - 2313,1 тис. грн.  
Облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно з вимогами П(с)БО №8 

"Нематерiальнi активи". Нематерiальнi активи пiдприємства станом на 31.12.2010 р. 
становлять  6360 тис. грн.  

До складу нематерiальних активiв увiйшли: 
- права користування природними ресурсами  у сумi 125 тис. грн., в т.ч. 125 тис. грн. - 
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дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря (2009 р.);  
- права на об'єкти промислової власностi у сумi 424 тис. грн. - лiцензiйна угода 

"Безшахтний повiтрянагрiвач Калугiна" (2007 р.); 
- авторськi i сумiжнi з ними права у сумi 5811 тис. грн. - права на використання 

програмного забезпечення та тарифних пакетiв (надiйшли протягом 2002-2010 рокiв). 
В звiтному роцi вiдбулось збiльшення вартостi нематерiальних активiв на загальну суму 

3033 тис. грн. за рахунок надходження авторських та сумiжних з ними прав, а саме право 
користування  програмними  продуктами Microsoft, модернiзацiя iснуючих та ввiд в 
експлуатацiю нових модулiв системи IT- пiдприємство. 

В активi Балансу станом на 31.12.2010 облiковується незавершене будiвництво на 
загальну суму  1285991 тис. грн.  

За останнi п'ять рокiв до незавершеного будiвництва  
Надiйшли:  
- реконструкцiя доменної печi №3 у сумi 1151311,4 тис. грн.; 
- реконструкцiя об'єднаного шламонакопичувача у сумi 63400,0 тис. грн.; 
- установка прес-ножниць у сумi 6070,0 тис. грн.; 
- реконструкцiя аглофабрики  сумi 6700,0 тис. грн.; 
-  придбання (виготовлення) основних засобiв виробничого призначення у сумi 32972,9 

тис. грн.; 
-  придбання (виготовлення) нематерiальних активiв у сумi 1381,6 тис. грн.; 
- резервнi ТДВ у сумi 7060,0 тис. грн.; 
- будiвництво сливних водоводiв вiд доменних печей до заводського пруда у сумi 3270,0 

тис. грн.; 
- будiвництво аварiйного водопостачання домених печей  у сумi 3320,0 тис. грн.; 
- збiльшення вместимостi середнього парку ст. Сортирувальна у сумi 1022,0 тис. грн.; 
- будiвництво огорожи заводу у сумi 1240,0 тис. грн.; 
- компресор кисневого цеху К-170 у сумi 1056,0 тис. грн.; 
- застосування ФКУ на установцi "ковш-пiчь" у сумi 1186,0 тис. грн.; 
 - блок повiтрянагрiвачiв ДП№3 у сумi 4130,0 тис. грн.; 
- iншi у сумi 1871,1 тис. грн.  
Вибули: 
-  за рахунок списання: реконструкцiя системи шлаковидалення з будiвництвом цеху 

утилiзацiї - 4267,9 тис. грн., третя вестова градирня кисневого цеху - 1213,4 тис. грн.,  
- за рахунок вводу в експлуатацiю: реконструкцiя ДП3  - 4180,7 тис. грн.; корпоративна 

мережа IT пiдприємство - 9724,3 тис. грн.; установка прес-ножниць в копровому цеху - 
21513,9 тис. грн.; улаштування великого поля з штучним покриттям  у сумi 4709,6 тис. грн.; 
будiвництво залiзничих колiй та електро централiзацiї ст. Сортирувальна у сумi 8394,4 тис. 
грн.  

Наказом по пiдприємству встановлено, що запаси признаються, якщо вони належать 
пiдприємству i iснує вiрогiднiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання в 
майбутньому i їх вартiсть може бути надiйно оцiнена. Запаси оцiнюються за найменшою з 
двох величин собiвартiстю або чистої цiни продажу. У випадку якщо собiвартiсть запасiв 
перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї (тобто є невiдшкодовуваною), створюється резерв пiд 
знецiнювання запасiв.  

В активi Балансу станом на 31.12.2010 облiковуються виробничi запаси на загальну 
суму  606868 тис. грн. Майже всi виробничi запаси вибувають у виробництво, тому 
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встановлювати основнi  придбання та вiдчуження запасiв є недоцiльним.   
Довгостроковi iнвестицiї вiдображенi за методом участi у випадках, коли пiдприємство 

має суттєвий вплив на об'єкт iнвестування.  
До довгострокових фiнансових iнвестицiй ВАТ  "ЄМЗ", яки облiковуються за методом 

участi в капiталi iнших пiдприємств, станом на 31.12.2008 у  сумi 444155 тис. грн. увiйшла 
балансова вартiсть iнвестицiй до статутного фонду СП ТОВ "Метален" (частка ВАТ "ЄМЗ" - 
станом на 31.12.2008 складала 37,04% вiд статутного капiталу). На початок 2009 року в 
результатi приведення звiтностi до МСФЗ (списання iнвестицiй СП ТОВ "Метален" у сумi 
54710 тис. грн.) виникла невiдповiднiсть даних по показнику "Довгостроковi фiнансовi 
iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств" (р. 040). На 
початок 2009 року iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 
пiдприємств складали 389445 тис. грн. У 2009 роцi згiдно рiшенню Наглядової ради вiд 
08.12.2008 Товариством вiдчудженi корпоративнi права в СП ТОВ "Метален".  

До складу iнших фiнансових iнвестицiй ВАТ "ЄМЗ" станом на 31.12.2008 у сумi 35 тис. 
грн. увiйшли  акцiї ЗАТ "Технологiчний парк "Ресурси Донбасу" 35 тис. грн.(16,97% вiд 
статутного капiталу придбання - 2004 рiк). На початок 2009 року в результатi приведення 
звiтностi до МСФЗ (списання iнвестицiй ЗАТ "Технологiчний парк "Ресурси Донбасу" у сумi 
35 тис. грн.) виникла невiдповiднiсть даних по показнику "Iншi фiнансовi iнвестицiї" (р. 045). 
На початок 2009 року iншi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. 

В 2008 роцi  у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства вiдчужено внесок до статутного фонду 
ТОВ "Пiщевик" 4,4 тис. грн. (ВАТ "ЄМЗ" володiло 15,2% вiд статутного капiталу, придбання 
- 1998 рiк); 

В 2007 роцi  у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємств вiдчуженi: внесок до статутного фонду 
ТОВ ТРК "Мега" у сумi 16,7 тис. грн. (ВАТ "ЄМЗ" володiло 90% вiд статутного капiталу, 
придбання - 2003 рiк); внесок до статутного фонду Дочiрнє пiдприємство "Рембуд" 
ВАТ"ЄМЗ" у сумi 50 тис. грн.(ВАТ "ЄМЗ" володiло 100% вiд статутного капiталу, придбання 
- 2006 рiк). 

Заборгованiсть за товари, роботи та послуги включає заборгованiсть за реалiзованi в 
кредит продукцiю, товари або наданi послуги, станом на 31.12.2010 складає 9035928 тис. грн.  

Станом на 31.12.2010 р. дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 
складає 159343 тис. грн., за виданими авансами - 392231 тис. грн. 

В статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображена заборгованiсть по 
договорам доручення, позик, та господарським договорам за послуги. Iнша дебiторська 
заборгованiсть на 31.12.2010 склала 14416 тис. грн. 

Протягом останнiх п'яти рокiв списано безнадiйної дебiторської заборгованостi на 
загальну суму 24353 тис. грн.  

Поточнi фiнансовi iнвестицiї в фiнансовiй звiтностi вiдображенi за собiвартiстю. 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї  ВАТ "ЄМЗ" станом на 31.12.2010 дорiвнюють 16339 тис. грн. 
(придбаннi цiннi папери (векселi) у ВАТ "Новотроїцьке рудоуправлiння").  

В рамках модернiзацiя виробничого обладнання запланована низка масштабних заходiв, 
таких як будiвництво сучасних систем аспiрацiї ДП-1 i ДП-3, будiвництво газоочистки 
аглофабрики, модернiзацiю котлiв трьох конвертерiв. Програма розрахована на 8 рокiв. Обсяг 
iнвестицiй в нове обладнання складуть бiльше 1 мiльярда доларiв США.  Нарощування 
об'ємiв виробництва чавуну вимагають проведення заходiв щодо сталеплавильного передiлу. 
Буде проведено перший реконструкцiю конвертерного цеху, що дозволить забезпечити 
виробництво стали на рiвнi 3600 тис.т/рiк за рахунок вводу в експлуатацiю комплекса МБЛЗ-
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3 потужнiстю 1200 тис.т/рiк безперервно литої заготовки з установкою печi-ковша 
Паралельно з МБЛЗ-3 буде введена в експлуатацiю установка вакуумування стали, що 
забезпечить розширення марочника сталей, що виробляються. 

В 2007 роцi  почата  реконструкцiя об'єднаного шламонакопичувача. Завершити проект 
планується в 2011 роцi. Витрати складуть $35 млн. Введення в стрiй нового об'єкта дозволить 
забезпечити утилiзацiю вiдходiв  металургiйного виробництва, зокрема шламiв у кiлькостi  
120 тисяч тонн в рiк.  

В даний час  ведуться роботи з реконструкцiї комплексу доменної печi №3. На нiй 
будуть реалiзованi найсмiливiшi технiчнi рiшення, прийнятi в свiтовiй практицi металургiї. 
Реалiзацiя проекту розрахована на три роки. Iнвестицiї в будiвництво складуть 180 мiльйонiв 
доларiв США.  

Фiнансування iнвестицiйних проектiв планується здiйснити за рахунок власних коштiв. 
 
 
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 

Вартiсть основних засобiв ВАТ "ЄМЗ" станом на 31.12.2010 р. склала  1139683 тис. грн. 
(знос 23239 тис. грн., залишкова вартiсть 1116444 тис. грн.). Бiльшiсть основних засобiв 
розташована в цехах на територiї промислового майданчика ВАТ "ЄМЗ" за адресою : пр. 
Металургiв, 9, м. Єнакiєве, Донецької обл. 

Виробничнi потужностi головних агрегатiв: 
1.Агломерацiйний цех -  2090,7 тис. тонн; 
2. Конвертерний цех 2700,0 тис. тонн; 
3. Доменний цех -  2450,0 тис. тонн; 
4 Стан 250 -   350,0 тис. тонн; 
5. Стан 280 - 150,0 тис. тонн; 
6. Стан 360 -  155,0 тис. тонн; 
7. Стан 550 -   155,5 тис. тонн. 
Ступiнь використання виробничих потужностей головними агрегатами: 
1. Агломерацiйний цех -  82,8  %; 
2. Конвертерний цех -  92,5  %; 
МБЛЗ-1 - 119,3 %; МБЛЗ-2 - 121,3; 
3. Доменний цех -   88,3  % 
4. Стан 250 -   1,8  %; 
5. Стан 360 -  33,8  %; 
6. Стан 550 -   52,4  %. 
У 2009 роцi на пiдприємствi не було основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi 

чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, крiм майна 
яке не увiйшло до статутного фонду. До майна, яке не увiйшло до статутного фонду належать 
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гуртожитки та житловi будинки.Основних засобiв, переданих у заставу не було. Залишкова 
вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя 
тощо) становить 57216 тис. грн. (сiльськогосподарський цех, дiльниця макаронних виробiв, 
цех напiвфабрикатiв, обладнання обтискового цеху). В звiтному перiодi iндексацiя основних 
засобiв не здiйснювалася. На  31.12.2010 року була проведена переоцiнка основних засобiв. 
На пiдставi аудиторського висновку фiрми "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ" була визначена справедлива 
вартiсть основних засобiв: 

- дооцiнка первiсної (переоцiненої) вартостi у сумi 129278 тис. грн., в т. ч.: iнвестицiйна 
нерухомiсть 2040 тис. грн.; будинки, споруди та передавальнi пристрої 41444 тис. грн.; 
машини та обладнання -51372 тис. грн.; транспортнi засоби 140272 тис. грн.; iнструменти, 
прилади, iнвентар (меблi)  -187 тис. грн.; iншi основнi засоби -2919 тис. грн.; 

- уцiнка зносу у сумi 200789 тис. грн.:  iнвестицiйна нерухомiсть -1426 тис. грн.; 
будинки, споруди та передавальнi пристрої -69221 тис. грн.; машини та обладнання -92482 
тис. грн.; транспортнi засоби -30919 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  -187 
тис. грн.; iншi основнi засоби -6554 тис. грн. 

Визнання iнвестицiйної нерухомостi вiдбувалось за первинною вартiстю, зменшеною на 
суму нарахованої амортизацiї.  Амортизацiя нараховувалася прямолiнiйним методом.   

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.2010 становить 9326 тис. 
грн. (залишкова вартiсть 9326 тис. грн.) у тому числi: 

- будiвля цеху металевих конструкцiй - 4230 тис. грн.; 
- будiвля компресорiв - 34 тис. грн.; 
-побутовi примiщення цеху металевих конструкцiй -822 тис. грн.; 
- гараж для легкових автомобiлей - 30 тис. грн.; 
- шламонакопичувач - 4210,0 тис.грн. 
У звiтному роцi дiяли договори оренди, укладенi Товариством з ЗАТ "Перший 

Український Мiжнародний банк (нежитловi примiщення для розмiщення банкоматiв), ТОВ 
"УКРДОМНАРЕМОНТ" (нежитлове примiщення для ведення господарської дiяльностi 
орендаря), ЗАТ "УАСК АСКА" (нежитлове примiщення для ведення господарської дiяльностi 
орендаря). Договори оренди укладенi у вiдповiдностi до дiючого законодавства України. 

Вартiсть основних засобiв переданих в оперативну оренду станом на 31.12.2010  склала  
19934 тис. грн. (знос 6 тис. грн., залишкова вартiсть 19928 тис. грн.), у тому числi по групам: 

- iнвестицiйна нерухомiсть 9326 тис. грн.; 
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 10184 тис. грн.; 
- машини та обладнання 349 тис. грн.; 
- транспортнi засоби 69 тис. грн.; 
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 6 тис. грн.  
У 2010 р. ВАТ "ЄМЗ" одержало за операцiйною орендою вiд СП ТОВ "Метален" 

обладнання цеху пiдготовки составiв, конверторного цеху, комплекс доменної печi №5, 
комплекс повiтрярозподiльчої установки "Linde", склад окатишiв та коксу з конвеєрною 
шихтоподачею на доменi печi №1,3,4, нежитловi примiщення обтискового цеху та iншi. 
Загальна первiсна вартiсть основних засобiв, одержаних за операцiйною орендою складає  
1852203 тис. грн. Договори оренди укладенi у вiдповiдностi до дiючого законодавства 
України. 

У 2010 р. на пiдприємствi не було основних засобiв, одержаних за фiнансовою орендою.  
Вiдновлення основних засобiв проводиться шляхом проведення поточного i 

капiтального ремонтiв.  



80 

 

ВАТ "ЄМЗ" здiйснює серiю крупних капiтальних ремонтiв. У 2007 роцi топ-
менеджмент заводу ухвалив рiшення змiнити систему пiдходiв до проведення капремонтiв: 
були одночасно зупиненi декiлька, пов'язаних один з одним агрегатiв. Ранiше подiбнi 
ремонти проводилися розосереджено. Проведення комплексу капремонтiв дозволяє 
скоротити виробничi втрати протягом року. Подобна практика ремонтiв на ЄМЗ застосована 
вперше пiсля тривалої перерви. Вона заснована на багаторiчному  ефективному досвiдi 
вiтчизняних i зарубiжних металургiйних пiдприємств. Проведення капiтальних ремонтiв 
блоковою системою за пройденi роки довело свою ефективнiсть. Були  пониженi простої 
металургiйних i енергетичних агрегатiв, а також заощадженi грошовi кошти.  

В звiтному роцi було проведено блок планових капiтальних ремонтiв по всiх передiлах 
пiдприємства. В результатi реалiзацiї програми ремонтiв оновленi основнi фонди цехiв i 
максимально збiльшенi технiко-економiчнi показники агрегатiв. Заходи проведенi вiдповiдно 
до стратегiї розвитку i модернiзацiї виробництва.  

Головнi об'єкти капiтальних ремонтiв в агломерацiйному цеху - це агломашина № 1 i 
бункерна естакада № 2 (права сторона). Визначальнi роботи на агломашинi - замiна приводу i 
монтаж ущiльнення нової конструкцiї. Зокрема, ущiльнення є частиною програми, яка 
поетапно реалiзується на всiх агломашинах в перiод їх капiтальних ремонтiв. Агломашина № 
1 - третя за рахунком, яку оснащено ущiльненням, що дозволяє в кiнцевому пiдсумку 
пiдвищити продуктивнiсть агрегату на 10-15 вiдсоткiв. Реконструкцiя бункерної естакади має 
на метi, в першу чергу, полiпшення умов i безпеки працi.  

У 2010 роцi капiтально вiдремонтованi: агломашина № 1, рудно-грейфернi крани № 1 i 
№ 2; в доменному цеху проведенi капiтальнi ремонти III розряду по доменних печей № 1, № 
4, № 5, вiдремонтовано склад окатишiв i коксу; вiдремонтованi комплекси УКП-МБЛЗ № № 
1,2, конвертер № 1 з комплексом газоочистки, проведено ремонт металоконструкцiй i 
футеровки мiксерiв № № 1,2; у вапняно-обпалювальному цеху виконаний капремонт 
обпалювальної печi № 3; в цеху виробництва прокату виконаний розосереджений капремонт 
стану "550" . В енергетичному господарствi основними об'єктами ремонтiв стали: 3-i 
повiтряних компресора i 1 кисневий;  БКЗ № 6;  ТВД № 3; водопiдготовка ДП № № 4,5; 
водопiдготовка УКП та МБЛЗ;  

Великий обсяг ремонтних робiт виконаний по Управлiнню залiзничного транспорту. 
Вiдремонтовано: 4.126 км залiзничого шляху, 34 комплекти стрiлочних переводiв, 6 дизелiв, 
гидропередача УГП750/120 (2 одиницi), колiснi пари ТМ4 (4 комплекти), кран на ж / д. ходу 
ЯЖ-561.  

Особлива увага придiляється питанню пiдтримання будiвель i споруд заводу, фiзичний 
знос яких складає бiльше 60%, в належному станi. Так в 2010 роцi проведенi роботи по 
ремонту будiвель цеху виробництва прокату, ТЕЦ-ПВС, ЦРМО, доменного, конвертерного, 
кисневого, механiчного цехiв та iнших структурних пiдроздiлiв.  

Проведено ремонти об'єктiв соцiальної сфери: ДОЦ "Дубiнiна", стадiону "Металург", 
заводоуправлiнь № 1,2, профiлакторiю "Iвушка", клубу "Юних технiкiв", баз вiдпочинку 
"Рубiн", "Шалаш", "Луч", КП "Металург ". 

Всього витрати на ремонти i технiчне обслуговування в 2010 роцi склали 445 млн. грн., 
що на 140 млн. грн. або на 46% вище рiвня 2009 року. 

Реалiзовуючи великомасштабну програму стратегiчного розвитку пiдприємства, 
пiдприєство  продовжувало роботу по виконанню запланованих  iнвестпроектiв. Основна 
частка iнвестицiйних витрат 2010 року припала на реалiзацiю особливо значущого проекту 
ЄМЗ "Реконструкцiя доменної печi № 3 з модернiзацiєю". Новий об'єкт дозволить збiльшити 
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об'єми виробництва ЄМЗ на наступнi два десятки рокiв. Крiм того, введення домни № 3 дасть 
робочi мiсця i понизить екологiчне навантаження на мiсто. 

З 1 сiчня 2010 року на ЄМЗ почалася дослiдно-промислова експлуатацiя першої 
автоматизованої системи облiку простоїв технологiчного обладнання (АС ОПТО), яка була 
розгорнута на машинах безперервного лиття заготовки. Формуванню системи передувала 
серйозна пiдготовка пiд керiвництвом робочої групи, до складу якої увiйшли фахiвцi служби 
iнформацiйних технологiй, технiчного управлiння, АСУ ТП цеху систем вимiрювань i 
теплової автоматики, а також цеху-замовника - конвертерного.  

При розробцi систем УПТО для iнших технологiчних агрегатiв нашого пiдприємства 
склад робочих груп формувався аналогiчно. До їх складу входили фахiвцi служб заводу i того 
цеху, в якому в рамках програми операцiйних полiпшень реалiзовувався черговий етап 
даного проекту.  

Першою групою був розроблений ряд системних документiв, що стали надалi базовими 
для систем ОПТО iнших агрегатiв. Ключовим завданням при розробцi автоматизованої 
системи облiку простоїв технологiчного устаткування стало виключення людського фактору 
з процесу фiксацiї факту простою. Це дозволяє забезпечити високу ступiнь об'єктивностi 
iнформацiї про стан технологiчного агрегату.  

У результатi на базi наявних засобiв автоматизованих систем технологiчних процесiв 
була сформована система, що дозволяє фiксувати простої машин безперервного лиття 
заготовки та окремих струмкiв, тривалiсть яких перевищувала одну хвилину. У процесi 
дослiдно-промислової експлуатацiї в систему було внесено низку органiзацiйних i технiчних 
удосконалень. Вони дозволили вирiшити такi завдання як облiк виконання нормованих 
операцiй, позмiнного подiлу вiдповiдальностi, автоматичної класифiкацiї простоїв, якi 
неминуче супроводжують деякi технологiчнi операцiї.  

Розробка та впровадження АС УПТО на iнших агрегатах ЄМЗ системно тривала 
протягом усього 2010 року. По завершеннi роботи над АС УПТО МБЛЗ були розробленi i 
впровадженi системи облiку простоїв для двох установок "кiвш-пiч", трьох конвертерiв, 
доменної печi № 5. На стадiї завершення знаходиться дослiдно-промислова експлуатацiя АС 
ОПТО прес-ножиць "Меtso Lindemann".  

У ходi роботи над автоматизованими системами ОПТО протягом року розробленi 
методики визначення коефiцiєнтiв технiчної готовностi (КТГ) i технiчного використання 
(КТВ) для агрегатiв. При розрахунку КТГ i КТВ застосовувалася методологiя асоцiацiї 
"Worldsteel", адаптована до умов експлуатацiї агрегатiв ЄМЗ. За отриманими значеннями 
коефiцiєнтiв стало можливим проведення порiвняльних аналiзiв роботи наших технологiчних 
агрегатiв i зарубiжних аналогiв. Аналiз значень коефiцiєнтiв дозволяє також оцiнити 
ефективнiсть служб, що беруть участь в органiзацiї роботи та експлуатацiї агрегату.  

Iз загальних переваг систем ОПТО варто видiлити можливiсть вiзуалiзацiї даних про 
роботу агрегату за будь-який перiод.  

Протягом року на пiдставi досвiду розробки i впровадження систем ОПТО фахiвцями 
ЄМЗ розроблена "Полiтика автоматизованого облiку простоїв технологiчного устаткування".  

У зв'язку з удосконаленням системи управлiння ЄМЗ, передбачає створення 
iнжинiрингової служби, продовження робiт з органiзацiї достовiрного облiку простоїв 
обладнання є одним з ключових напрямкiв. У 2011 роцi планується розгорнути системи в 
iнших виробничих цехах пiдприємства: агломерацiйному, вапняно-вогнетривкому, цеху 
виробництва прокату.  

На головнiй знижувальнiй пiдстанцiї (ГЗП) центрального розподiльного пристрою № 4 
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(ЦРП-4, цех мереж i пiдстанцiй) успiшно реалiзований iнвестицiйний проект "Установка 
реєстратора аварiйних процесiв" Рекон-07БС ". Проект дозволить пiдвищити надiйнiсть i 
якiсть електропостачання пiдприємства. Iнвестицiї в проект склали майже 68 тис. грн.  

 У ходi реалiзацiї проекту ГЗП ЦРП-4 була оснащена реєстраторами аварiйних процесiв 
"Рекон-07БС". Тепер в автоматичному режимi, з точнiстю до мiлiсекунди, можна визначити 
початок i фiнал нештатної ситуацiї в мережi, визначити першопричини i мiсце її виникнення, 
зрозумiти характер i суть перехiдного процесу. Вiдзначимо, що ранiше подiбнi реєстратори 
аварiйних процесiв були встановленi на ЦРП-2 i ЦРП-3. Впровадження проекту "Рекон-07БС" 
на ЦРП-4 завершило один з напрямкiв пiдвищення надiйностi та безпеки електропостачання 
пiдприємства.  

На Єнакiєвському металургiйному заводi розпочато основний етап реалiзацiї 
iнвестицiйного проекту вiдповiдностi "Застосування фiльтрокомпенсуючих пристроїв (ФКП) 
на установках "кiвш-пiч" (УКП) конвертерного цеху". Отриманий вiд державних 
контролюючих органiв дозвiл на будiвництво об'єкта дозволило розгорнути будiвельно-
монтажнi роботи.   З введенням автоматизованого ФКП, виготовленого фiнською компанiєю 
"Nokian Capacitors", з'явиться можливiсть зменшити час плавки на УКП на 10,8% i пiдвищити 
продуктивнiсть агрегату на 1% (22 735 тонн сталi на рiк) за рахунок стабiлiзацiї режиму 
споживання реактивної (некорисної) потужностi . У свою чергу, скорочення часу плавки 
знизить споживання природного газу i кисню для виробництва металургiйної продукцiї. 
Передбаченi в системi фiльтри дозволять пiдвищити якiсть споживаної електроенергiї та 
знизити її втрати. Застосування ФКП продовжить термiн служби електрообладнання, 
збiльшивши мiжремонтний перiод.   Впровадження проекту, з iнвестицiями в 5 млн. доларiв, 
заплановане на другий квартал 2011 року.  

Завершено перший етап реконструкцiї одного iз стратегiчних об'єктiв ЄМЗ - посту № 9 
станцiї "Сортувальна" управлiння залiзничного транспорту (УЗТ). Охоронний об'єкт для 
заводу є ключовим: через нього по залiзницi на завод надходять сировина, матерiали та iншi 
види вантажiв. Тут же проходять состави з металопродукцiєю пiдприємства, яка 
вiдвантажується. Оновлення поста № 9 виконано в рамках довгострокового iнвестпроекту 
"Будiвництво огорожi ВАТ" ЄМЗ ", який спрямований на попередження та недопущення 
нанесення матерiального збитку пiдприємству. На 2011 рiк заплановано початок робiт з 
будiвництва огорож по периметру ЄМЗ.  

Великий фронт робiт виконаний в екологiчному напрямi. В  2009 роцi укладенно 
договор по розробцi i супроводу проекту сумiсного здiйснення (СО) з ING Bank NV 
(Нiдерланди). Договiр передбачає надання послуг у сферi використання механiзмiв 
Кiотського протоколу, направлених на впровадження енергозберiгаючих технологiй, 
зниження впливу пiдприємства на навколишнє середовище до технiчно досяжного мiнiмуму i 
пiдвищення енергоефективностi устаткування. Згiдно попереднiм розрахункам запланованi 
заходи дозволять зменшити викиди парникових газiв в атмосферу приблизно на 1,5 млн. тонн 
CO2 еквiвалента до 2012 року. 

Використання механiзмiв Кiотського протоколу дозволить пiдприємству привернути 
додатковi засоби  на модернiзацiї пiдприємства. Засоби планується привернути за рахунок 
реалiзацiї одиниць скорочення викидiв, що стало можливим в рамках пiдписаного договору з 
компанiєю ING Bank NV (Нiдерланди). 

 Пiдписаний договiр припускає довгострокову спiвпрацю в рамках першого звiтного 
перiоду Кiотського протоколу (до 2012 року) з можливiстю пролонгацiї на другий звiтний 
перiод (iмовiрно до 2020 року). Договiр передбачає надання послуг розробки, узгодження i 
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монiторингу проекту Сумiсного Здiйснення, а також супровiд процесiв випуску i реалiзацiї 
одиниць скорочення викидiв. Згiдно попереднiм розрахункам перерахованi вище заходи 
дозволять зменшити викиди парникових газiв в атмосферу приблизно на 1,5 млн. тонн CO2 
еквiвалента до 2012 року. 

ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" є найбiльшим промисловим пiдприємством м. 
Єнакiєве. Тому на пiдприємствi лежить велика вiдповiдальнiсть за монiторинг стану 
навколишнього середовища, зниження шкiдливої дiї на неї. Цю роботу на пiдприємствах веде 
вiддiл охорони навколишнього середовища (ВОНС). 

 Систематичний контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферу i 
скиданнями у водоймища здiйснює лабораторiя аналiтичних дослiджень ВОНС. 

 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря в 2010 роцi склали 34033,59 
тонн, т.ч. твердi 4946,905 тонн, газоподiбнi 28518,314 тонн  

 Об'єм скидання забруднюючих речовин у водний басейн 805,2 тис. м3.  
 Кiлькiсть розмiщених вiдходiв виробництва 1511106,517тонн.  
 Мета вiддiлу охорони навколишнього середовища ВАТ "ЄМЗ" - зниження негативної 

дiї на навколишнє середовище вiд структурних пiдроздiлiв пiдприємств до нормативного 
рiвня, що є можливим тiльки при постiйнiй роботi по реконструкцiї основних виробничих 
процесiв, впровадженнi сучасних маловiдходних технологiй i одночасному будiвництвi 
природоохоронних споруд. Саме така робота i ведеться на пiдприємствi. Темпи вкладень в 
природоохороннi заходи з кожним роком збiльшуються.  

 У звiтному перiодi проведена робота по пiдвищенню надiйностi i полiпшенню 
ефективностi роботи дiючих об'єктiв природоохоронного призначення (капiтальнi i поточнi 
ремонти): 

 У 2010 р. витрати на виконання природоохоронних заходiв склали: 169596,821 тис. 
грн., зокрема: 

 Капiтальнi ремонти природоохоронного устаткування: 36019,992 тис. грн. 
- по захисту (охоронi) водного басейну - 11731,050 тис. грн. 
- по захисту (охоронi) повiтряного басейну - 24288,942 тис. грн. 
 Поточнi ремонти природоохоронного устаткування:  3888,408 тис. грн. 
 - по захисту (охоронi) водного басейну -  2333,685 тис. грн. 
 - по захисту (охоронi) повiтряного басейну - 1554,723 тис. грн. 
 Капiтальне будiвництво 129688,421 тис. грн.,  а саме: 
 - Реконструкцiя об'єднаного шламонакопичувача -  23492,294 тис. грн.; 
 - Iнжинiринг проектної документацiї ТЕО "Будiвництво нового агломерацiйного цеху" 

- 257,35 тис. грн. 
 - Коригування робочої документацiї "Будiвництво електрофiльтра за обертовою пiччю 

№ 1 IОЦ"  - 633,333 тис. грн. 
 - Реконструкцiя ТЭЦ-ПВС -  32877,244 тис. грн. 
 - Будiвництво ДП№3 72428,200 тис. грн., з них: 
 пилогазоочистноє устаткування 61022,210 тис. грн. 
 оборотний цикл водопостачання 11405,990 тис. грн. 
 Згiдно закону "Про охорону навколишнього природного середовища" i Водному 

Кодексу України, за забруднення навколишнього природного середовища i використання 
водних ресурсiв, нарахованi платежi в сумi 3912,790 тис. грн., зокрема: 

 1. Платня за викиди забруднюючих речовин в атмосферу 2229,557 тис. грн., зокрема: 
 - вiд стацiонарних джерел 1993,516 тис. грн. 
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 - вiд пересувних 236,041 тис. грн. 
 2. Платня за скидання забруднюючих речовин у воднi басейни 110,603 тис. грн. 
 3. Платня за розмiщення вiдходiв виробництва 1572,630 тис. грн. 
  Податок на спецводокористування 5758,343 тис. грн. 
 Крiм того, на розробку нормативно - технiчнiй документацiї з довкiлля охорони 

витрачено 883,560 тис. грн. 
Основнi фактори, що впливають на дiяльнiсть емiтента, це: 
- забруднення повiтряного i водного басейнiв, грунтiв в зв язку з : 
- недостатнiм оснащенням джерел викидiв пилогазоочистним обладнанням; 
- недостатнiм очищенням на випусках стiчних вод; 
- недостатнiм ринком збуту шлакiв металургiйного виробництва; 
- недостатнiм обсягом вiльних площ для розмiщення вiдходiв виробництва. 
У груднi 2010 року на пiдприємствi впроваджена i функцiонує система менеджменту 

навколишнього середовища вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 14001:2004. 
 Протягом останнiх рокiв пiдприємство успiшно проводить програму технiчного 

переозброєння, в якiй враховуються європейськi стандарти екологiчної безпеки. Пошук 
рiшення екологiчних проблем здiйснюється в 2-х напрямах: 

 - технологiчне, пов'язане з пошуком i реалiзацiєю ресурсо-енергозберегаючих i 
маловiдходних технологiй; 

 - економiчнi рiшення природозахисних пристроїв i технологiй, що уловлюють i 
знешкоджують шкiдливi викиди в атмосферу, скидання у водоймища, виробничi i побутовi 
вiдходи.  

 Основою природоохоронної дiяльностi ВАТ "ЄМЗ" є "Програма охорони 
навколишнього природного середовища до 2015 року", затверджена сесiєю Єнакiєвської 
мiської ради. Реалiзацiя заходiв, закладених в програмi, дозволить планомiрно знижувати 
негативну дiю металургiйного виробництва на навколишнє середовище. Дана програма 
розроблена на основi плану технiчного переозброєння пiдприємства, до складу якого входить 
комплекс природоохоронних заходiв, що є невiд'ємною частиною основного виробництва,  
включає двi основнi частини: корiнна модернiзацiя виробничого обладнання (зокрема - 
впровадження сучасних, екологiчно-безпечних технологiй) i максимально ефективна 
утилiзацiя вiдходiв виробництва.   

В рамках першого напряму запланована низка масштабних заходiв, таких як 
будiвництво сучасних систем аспiрацiї ДП-1 i ДП-3, будiвництво газоочистки аглофабрики, 
модернiзацiю котлiв трьох конвертерiв. Всього намiчено 17 природоохоронних заходiв, якi 
дозволять знизити обсяги викидiв забруднюючих речовин в атмосферу, водне середовище i 
грунт в два i бiльше разiв. Так, будiвництво аспiрацiйної системи ливарного двору доменної 
печi №3 знизить викиди пилу приблизно на 15% вiд викидiв всього доменного цеху. 
Програма розрахована на 8 рокiв. Обсяг iнвестицiй в нове обладнання, якi обернуться 
значним природоохоронним ефектом, складуть бiльше 1 мiльярда доларiв США. 

Крiм капiтального будiвництва крупних об'єктiв i комплексiв на пiдприємствi ведеться 
ремонт iснуючих аспiрацiй них установок. Заходи щодо змiни всiх аспiрацiних об'єктiв, а їх в 
групi пiдприємств ЄМЗ бiльше 70, є довгостроковими. Планується, що протягом 8-10 рокiв 
буде проведена повна замiна всiх систем аспiрацiї на пiдприємствi. 

Другий напрям буде нацiлений на максимально ефективну утилiзацiю вiдходiв 
виробництва. Реалiзацiя програми вже почата. ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" 
проводить реконструкцiю одного з найважливiших виробничо-екологiчних об'єктiв - 
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шламонакопителя. Iнвестицiї в проект оцiнюються в 170 млн. грн. Реалiзацiя заходiв 
дозволить значно продовжити термiн служби шламонакопителя i зробити надiйнiшим з 
природоохоронної точки зору.  

Реконструкцiя об'єднаного шламонакопiтеля i рекультивацiя порушених земель в балцi 
Белiков Яр (знаходиться в безпосереднiй близькостi вiд пiдприємства) направленi на 
складування i подальшу утилiзацiю на аглофабрицi залiзомiських вiдходiв металургiйного 
виробництва i вiдновленнi природного ландшафту цiєї мiсцевостi. Завершити реалiзацiю 
проекту планується в 2011 роцi.  

Для захисту грунту вiд попадання шламiв i неочищеної технiчної води намiчено звести 
спецiальний глиняний екран завтовшки чотири метри, що в два рази перевищує товщину 
дiючого екрану. Шлаковi укоси греблi планується покрити родючим чорноземом. 
Передбачена проектом висадка зелених насаджень дозволить виключити пилеобразованiє. 
Для покриття буде використаний чорнозем з довколишнiх територiй.  

Проект здiйснюється в рамках екологiчної програми охорони навколишнього 
природного середовища.  

В результатi реконструкцiї цього важливого виробничо-екологiчного об'єкта з'явиться 
можливiсть значно понизити техногенне навантаження на навколишнє середовище, що є для 
одним з найпрiоритетнiших завдань. 

Особливо значущий проект ЄМЗ "Реконструкцiя доменної печi № 3 з модернiзацiєю". 
Нова ДП-3 буде оснащена двома системами аспiрацiї i використовувати замкнутий цикл 
оборотного водопостачання з сучасною системою очищення води. Також на новiй домнi буде 
побудований закритий ливарний двiр, що приведе до скорочення шкiдливих викидiв в 
атмосферу на 40%. 

Для полiпшення умов працi персоналу в проектi нової ДП передбачений цiлий комплекс 
рiшень, який включає оснащення головних виконавчих механiзмiв гiдравлiчними приводами, 
що значно зменшить об'єм ручної працi. В цiлях безпеки персоналу всi жолоби  планується 
зробити закритими. Технологiчний процес управлятиметься найсучаснiшою 
автоматизованою системою управлiння технологiчним процесом (АСУ ТП). Це дозволить не 
тiльки збiльшити надiйнiсть експлуатацiї печi, але i збiльшити її продуктивнiсть, додатково 
понизивши при цьому витрату коксу.  

При розробцi проекту комплексу ДП-3 були врахованi новi свiтовi технологiї.  
Шихтовиє матерiали в ськiпи доменної печi подаватимуться конвейєрами (нинi подача 
здiйснюється вагонами). Передбачений вiдсiв дрiбницi агломерату i окатишей. На коксових 
грохотах видiлятимуться кокс ськiповий, коксовий горiшок i коксова дрiбниця. 

Для розподiлу шихтових матерiалiв буде використаний беськонусний засипний апарат 
фiрми Paul Wurth. 

Розроблений профiль ДП №3 дозволяє працювати, як на одному агломератi, так i з 
високою часткою окатишей. Таким чином доменна пiч менш залежна вiд змiни шихтових 
умов. Його особливiсть - збiльшена вiдстань мiж чавунною льоткою i лещадью, яке складає 
1,9 м, а не 0,82 м, як у звичайних печей. Дане технiчне рiшення дозволяє зменшити розпал 
вогнетривкої кладки сурми i лещадi, а значить збiльшити тривалiсть експлуатацiї агрегату, а 
також застосувати бiльш оптимальне планування ливарного двору. 

Для пiдвищення експлуатацiйної надiйностi також планується упровадити комбiновану 
футеровку металлопрiємника з графiтiзiрованних i вуглецевих блокiв, а також застосувати 
керамiчний стакан. Основна частина вогнетривких виробiв японського i  американського 
виробництва. 
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Шахта доменної печi буде зафутерована жаромiцними бетонами європейських 
виробникiв. Очiкується, що стiйкiсть футеровки шахти ДП №3 складе не менше трьох рокiв. 
Через кожнi три роки вона вiдновлюватиметься методом торкретiрованiя. Це абсолютно 
новий пiдхiд в органiзацiї ремонтiв, яка дозволить iстотно збiльшити мiжремонтний перiод 
експлуатацiї шахти печi з 7-8 рокiв до 10-12. 

На ДП №3 будуть встановленi плитовi холодильники, виконанi з модифiкованого 
чавуну з кулястим графiтом. Охолоджування доменної печi планується  здiйснювати водою 
хiмiчно очищеної в замкнутому контурi. Слiд зазначити, що шахта доменної печi не має 
неохолоджуваної зони - по всiй її висотi встановленi холодильники. 

  Доменна пiч №3 буде оснащена трьома воздухонагревателями фiрми "Калугин". 
Очiкується, що данi воздухонагревателi дозволять досягти температури гарячого дуття 1200-
1250 оС. Однiєю з найважливiших складових нового комплексу стане сучасна система 
аспiрацiї ливарного двору i бункерної естакади. 

Як АСУТП буде застосоване програмне забезпечення фiрми Siemens VAI. 
Генеральний проектувальник - проектний iнститут "УКРГIПРОМЕЗ" 

(Днiпропетровськ),  генеральний пiдрядчик - ТОВ "УКРДОМНАРЕМОНТ" (Єнакiєве). У 
будiвництвi беруть участь бiльше 10 пiдрядних органiзацiй Донецької областi.  

Реалiзацiя проекту розрахована на три роки. Iнвестицiї в будiвництво складуть 180 
мiльйонiв доларiв США. Зведення нової доменної печi №1 передбачається в 2014 роцi, пiсля 
проведення комплексного ремонту. 

Основним джерелом забруднення навколишнього природного середовища м. Єнакiєве є 
аглофабрика ВАТ "ЄМЗ". Одним з шляхiв зниження викидiв забруднюючих речовин на 
пiдприємствi є будiвництво нової аглофабрiки. До 2015 року планується закiнчити поетапну 
реконструкцiю аглофабрики. Потужностi по виробництву агломерату досягнуть 4500 тис. 
тонн/рiк. На сьогоднi закiнчена розробка ТЭО будiвництва нового агломерационного цеху. 
Витрати на розробку становять 1930,3 тис. грн. Дане ТЭО проходить експертизи в 
Українському Державному iнститутi по проектуванню металургiйних заводiв i фiрмi SVAI. 
Вже ведуться переговори з "Укргипромезом" про надання стадiї "проект" об'єкту нової 
аглофабрiки, щоб потiм одержати дозвiл на її будiвництво. 

На пiдприємствi продовжується робота з реалiзацiї наступних проектiв капiтального 
будiвництва: 

1. Реконструкцiя доменної печi №3 з модернiзацiєю з метою збiльшення продуктивностi 
печi до 1200 тис. тонн чавуну. Завершення будiвництва планується на 2011 рiк.  Фактичнi 
витрати у 2010 роцi склали 459  млн. грн.,заплановано на 2011 рiк  483 млн. грн.  

 2. Будiвництво зливних водоводiв вiд доменних печей в заводський ставок з метою 
запобiгання пiдтопленню територiї ДП з ж/д шляхами, по яких транспортують рiдкий чавун. 
Завершення будiвництва планується на 2011 рiк. Фактичнi витрати у 2010 роцi склали 296 
тис. грн.,заплановано на 2010 рiк 914 тис. грн.  

 3. Будiвництво резервної турбоповiтродувки для ДП3,5. з метою  забезпечння дуттям 
доменнi печi в повному об'ємi у зв'язку з високим моральним,  фiзичним зносом i вiдсутнiстю 
резерву iснуючих ТДВ. Завершення будiвництва планується на 2012 рiк. Фактичнi витрати у 
2010 роцi склали 4 млн. грн.  

4. Вiдновлення греблi i шламопроводiв (Белiков Яр) з метою збiльшення мiсткостi 
шламонакопiтеля до 3-х млн.м3 . Завершення будiвництва планується на 2012 рiк. Фактичнi 
витрати у 2010 роцi склали 21 млн. грн., заплановано на 2011 рiк 48 млн. грн.  

 5. Застосування ФКУ на установках "Кiвш-пiч" в конвертерному цеху згiдно вимог 
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чинного законодавства. Завершення будiвництва планується на 2011 рiк. Фактичнi витрати у 
2010 роцi склали 1,1 млн. грн., заплановано на 2011 рiк 3 млн. грн.  

 6. Новий повiтряний компресор кисневого цеху Вiдсутнiсть резерву приводить до 
пiдвищеного ризику зниження виробництва кисню. Завершення будiвництва планується на 
2011 рiк. Фактичнi витрати у 2010 роцi склали 785 тис. грн., заплановано на 2011 рiк 8 млн. 
грн.  

 7. Проект аварiйного водопостачання доменних печей. для лiквiдацiї аварiйних зупинок  
доменних печей i втрат  виробництва. Завершення будiвництва планується на 2012 рiк. 
Фактичнi витрати у 2010 роцi склали 1,7 млн. грн. 

 8. Охоронний захiд - будiвництво периметру заводу. Завершення будiвництва 
планується на 2012 рiк. Фактичнi витрати у 2010 роцi склали 803 тис. грн., заплановано на 
2011 рiк 6 млн. грн.  

9. Будiвництво електрофiльтру за ОП31. Завершення будiвництва планується на 2011 
рiк. Фактичнi витрати у 2010 роцi склали 633 тис. грн., заплановано на 2011 рiк 4,6 млн. грн. 

Фiнансування iнвестицiйних проектiв планується здiйснити за рахунок власних коштiв. 
 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, котрi необхiдно вирiшити 
для подальшої успiшної роботи, належать задачi щодо зменшення витрат та пiдвищення 
якостi продукцiї на основi: 

- реконструкцiї аглодоменного передiлу й досягнення максимального, збалансованого 
виробництва чавуну (реконструкцiя доменної печi №3, будiвництво комплексу по вдуванню 
пиловугiльного палива в доменнi печi замiсть природного газу); 

- забезпечення технiчно-обгрунтованого максимального виробництва сталi; 
- повного вiдказу вiд слiткового передiлу за рахунок вводу нових потужностей 

безпреривної розливки сталi. 
До iснуючих ризикiв, якi впливають на прибутковiсть роботи пiдприємства i можуть 

призвести до збiльшення собiвартостi продукцiї, належать:  
- ризик постачання неякiсної сировини, використання якого може погiршити виробничi 

показники, а значить i фiнансовий результат  
- ризик збiльшення цiн на сировиннi й енергетичнi ресурси;  
- ризик змiни вимог споживача до якостi продукцiї та у зв'язку з цим додаткових витрат 

на задоволення вимог;  
Ступень зносу основних фондiв є одним iз головних ризикiв фiнансово-господарської 

дiяльностi емiтента i має значний вплив на продуктивнiсть працi. Знос основних засобiв є 
стримуючим фактором у застосуваннi новiтнiх технологiй та пiдвищеннi якостi продукцiї, яка 
випускається пiдприємством. Устаткування технiчно i морально застарiло. Через це ми 
вимушенi пiдвищувати витрати на ремонти i технiчне обслуговування агрегатiв. Другим 
мiнусом є висока витрата сировини i енергоресурсiв на одиницю продукцiї. Крiм того, 
спостерiгається низький рiвень продуктивностi працi i великий ризик травматизму i 
промислових аварiй. Мiнiмiзувати цей ризик можна шляхом здiйснення реконструкцiї та 
модернiзацiї дiючих виробничих потужностей, якi дозволять полiпшити якiсть продукцiї та 
знизити її собiвартiсть, отримати конкурентноспроможну на внутрiшньому i зовнiшньому 
ринках продукцiю.   
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 Ще одна ключова проблема - недостатнiй розвиток внутрiшнього ринку, рiшення якої 
полягає в виведеннi на новий рiвень пiдтримуючих галузей: машинобудування, проектування 
промислових об'єктiв, промислове будiвництво, енергетику i iн. А також дати доступ до 
фiнансових ресурсiв, всiляко пiдтримувати розвиток iнфраструктурних проектiв. 

Свiтова фiнансова криза, яка пролунала восени 2008 роки, жорстко вiд коректувала 
плани пiдприємства по подальшому зростанню виробництва металопродукцiї.  Ринок металу 
перенасичений, замовлення на продукцiю скоротилися, цiни впали, унаслiдок чого довелося 
понизити об'єми виробництва.  Як наслiдок зниження обсягiв виробництва, скорочення 
надходження оборотних коштiв, зростання дебiторської i кредиторської заборгованостей, у 
тому числi простроченої, призупинення поточного фiнансування i Будiвельно - монтажних 
робiт вiдповiдно до Титулу капiтального будiвництва, призупинення поточного фiнансування 
окремих iнвестицiйних проектiв. 

2010 рiк для пiдприємства, як i для всього металургiйного комплексу України, став 
роком пiсля кризового вiдновлення. Нарощування обсягiв виробництва в порiвняннi з 
кризовим 2009 роком було поступовим вiдповiдно до зростання попиту на металопродукцiю 
на свiтових ринках i змiною цiн на сировиннi й енергетичнi ресурси.  

Вся робота в сферi оптимiзацiї технологiчного процесу була спрямована на пiдвищення 
продуктивностi за всiма ланками.  

У першу чергу це стосується доменного виробництва, де починаючи з кiнця 2009 року, 
велося поетапне пiдвищення витрати природного газу з 40 м3 / т до 97 м3 / т до кiнця 
першого пiврiччя. У результатi в другому пiврiччi 2010 року доменнi печi вийшли на 
докризовий рiвень продуктивностi 2008 року.  

Одночасно з цим велися роботи з подальшого скорочення питомих витрат на 
виробництво агломерату i чавуну, в тому числi:  

- пiдвищення використання в заводському технологiчному циклi вiдходiв 
металургiйного виробництва: у порiвняннi з 2009 роком внесене в агломерацiйну шихту 
залiзо з вторинних ресурсiв збiльшено на 38%.  

- розпочато роботи по установцi сучасних вагових дозаторiв в агломерацiйному цеху, 
що вже в цьому роцi дозволить суттєво пiдвищити якiсть вироблюваного агломерату, а 
значить скоротити витрати в доменному цеху;  

- на ДП № 5 розпочато встановлення двоконтурних повiтряних фурм, що дозволить 
скоротити простої печi на їх замiну.  

У сталеплавильному передiлi для забезпечення нарощування обсягiв вдалося скоротити 
витрати чавуну на сталь на 17 кг / т i досягти 867 кг / т.  

Крiм того, продовжувались роботи з оптимiзацiї дизайну робочої футеровки 
промiжного ковша для розливання сталi на МБЛЗ, що дозволило досягти рекордного 
значення серiйностi для пiдприємств України i Росiї - 74 плавки.  
 
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і 
компенсацій за порушення законодавства 

У звiтному роцi ВАТ "ЄМЗ" були сплаченi наступнi штрафи та компенсацiї за 
порушення чинного законодавства на загальну суму 1046 тис. грн., з них: 

-  штрафи за Актами перевiрки Державної податкової iнспекцiї у сумi  50,3 тис. грн.; 
- нарахованi фiнансовi санкцiї при самостiйно виявлених помилках  у сумi  7,5 тис. грн.; 
- штраф за Актом перевiрки Фонду соцiального страхування у м. Єнакiєве у сумi  11,5 
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тис.  грн.; 
- Госпрозрахункова служба перевезень  Донецької залiзницi - штраф за невиконання 

плану  перевозок у сумi 290,6 грн.; 
- штрафи за повернення та перебронування проїзних квиткiв у сумi  5,4 тис. грн.; 
- сплата штрафiв та пенi у сумi 11,5 тис. грн. Управлiнню Державної виконавчої служби 

управлiння юстицiї м. Єнакiєве по виконанню рiшень суду. 
- штрафи за простой робiт у сумi  65,9 тис. грн., сплаченi ТОВ "РОСУКРТРАНС"; 
- штрафи та пенi, нарахованi за рiшенням суду за позовами: ТОВ "Герон"  - 246,0 тис. 

грн.; ПП "СТРОИТЕЛЬ-7" - 317,6 тис. грн.; ТОВ "АВ Сервiс"  - 26,1 тис. грн.; iншi - 13,6 тис. 
грн. 

 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 

Структура капiталу на 31.12.2010 р. склала 13472567 тис. грн., в тому числi: 
власний капiтал 162225 тис. грн., забезпечення наступних витрат i платежiв 235762 тис. 

грн., довгостроковi зобов'язання 2139731 тис. грн., поточнi зобов'язання 10934301 тис. грн., 
доходи майбутнiх перiодiв 548 тис. грн. 

Резервний капiтал ВАТ"ЄМЗ" станом на 31.12.2010 склав 40224 тис. грн. 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на початок року 0,011, на кiнець року 0,008; 
Даний коефiцiєнт характеризує готовнiсть пiдприємства миттєво погасити 

короткострокову заборгованiсть. Низький коефiцiєнт вказує на заходи пiдприємства по з 
оптимiзацiї використання коштiв - кошти знаходяться в обiгу.  

Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi на п. р. 0,699, на к. р. 0,887;  
Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi вiдрiзняється вiд коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi 

тим, що в його чисельнику вказується сума дебiторської заборгованостi.  Цей коефiцiєнт  
вважається  теоретично достатнiм, якщо складає 0,7-0,8.  Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi 
через значну питому вагу дебiторської заборгованостi в структурi балансу знаходиться на 
рiвнi, що свiдчить про достатню платоспроможнiсть, тобто пiдприємство  в змозi за рахунок 
наявних коштiв, цiнних паперiв i стягненої дебiторської заборгованостi погасити свої 
першочерговi зобов'язання.  

Загальний коефiцiєнт лiквiдностi на п. р. 0,784, на к. р. 0,967. 
Загальний коефiцiєнт лiквiдностi дещо нижчий нормативу (1,0) за рахунок перевищення 

короткостроковими зобов'язаннями поточних активiв. Збiльшення коефiцiєнта на кiнець року 
свiдчить про полипшення положення з оборотними коштами для погашення 
короткострокових зобов'язань. За допомогою даного коефiцiєнта лiквiдностi оцiнюється не 
тiльки  здатнiсть пiдприємства погасити поточнi зобов'язання, та й потенцiйна можливiсть 
розрахуватися по довгострокових зобов'язаннях. 
 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на 
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання 
цих договорів 

Реалiзацiя виготовленої продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв та 
контрактiв. У 2010 роцi  ВАТ "ЄМЗ" були укладенi експортнi контракти на реалiзацiю 
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металопродукцiї, що виробляється, з фiрмою  "МЕТIНВЕСТ IНТЕРНЕШНЛ С.А" 
(Швейцарiя) та компанiєй "PROMET STEEL". Основним клiєнтом по збуту металопродукцiї є 
ЗАТ "ММЗ", ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", ТОВ "МЕТIНВЕСТ  УКРАЇНА", ТОВ "МЕТIНВЕСТ-
СМЦ"  та ТОВ "МЕТIНВЕСТ ЄВРАЗIЯ". У 2011 роцi ВАТ "ЄМЗ" заплановано виробництво 
та реалiзацiя сталi 2526,8 тис. тонн та 151,4 тис. тонн прокату.  

 
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) 

Крiм поточних операцiйних полiпшень i капiтальних ремонтiв в 2010 роцi пiдприємство 
активно здiйснювало iнвестицiйну дiяльнiсть в рамках стратегiї перспективного розвитку.  

 Основним об'єктом капiтальних вкладень є реконструкцiя доменної печi № 3. Так, за 
минулий рiк на даний проект було витрачено 459 млн. грн., Що становить 87% вiд загального 
фiнансування iнвестицiйної програми 2010 року.  

У звiтному перiодi по даному об'єкту завершена розробка проектно-кошторисної 
документацiї, замовлено основне обладнання на 98%, виконанi будiвельно-монтажнi роботи в 
розмiрi 60% вiд загального обсягу запланованих робiт.  

У рамках реалiзацiї стратегiчних iнвестицiйних проектiв у звiтному перiодi завершена 
стадiя попереднього проектування i технiко-економiчного обгрунтування за проектами 
"Будiвництво комплексу вдування ПВП" i "Будiвництво нової аглофабрики". Також були 
розробленi основнi технiчнi рiшення з реконструкцiї кисневого цеху з використанням нової 
повiтророзподiльну установки.  

Загальне фiнансування проектно-вишукувальних робiт в 2010 роцi склало 31 млн. грн.  
Крiм того, в 2010 роцi також тривала реалiзацiя iнших значущих iнвестицiйних проектiв 

для пiдприємства:  
o "Будiвництво резервної турбоповiтродувки для доменних печей № 3, 5" "Застосування 

ФКУ на установках" Кiвш-пiч "в КЦ"  
За проектами, спрямованим на полiпшення екологiчної ситуацiї в звiтному перiодi 

виконувалися роботи по влаштуванню тiла греблi в рамках проекту "Утилiзацiя вiдходiв 
металургiйного виробництва (вiдновлення дамби шламонакопичувача)", що дозволить 
вирiшити проблему складування вiдходiв металургiйного виробництва.  

У 2010 роцi прийнято рiшення про виконання проектних робiт по природоохоронним 
заходам:  

o з метою зменшення викидiв забруднюючих речовин в атмосферу i зниження 
запиленостi робочих зон запланована замiна застарiлих газоочисних установок на окремих 
дiлянках вапняно-вогнетривкого цеху;  

o для забезпечення очищення стiчних вод вiд нафтопродуктiв заплановано будiвництво 
систем очищення на водовипусках пiдприємства в рiчку Булавiн, а так само робiт по 
вiдновленню русла рiчки та благоустрою прибережної водоохоронної зони.  

В 2011 роцi будуть продовженi всi довгостроковi проекти, соцiальнi програми i 
капiтальнi ремонти, серед яких: 

- будiвництво зливних водоводiв вiд доменних печей в заводський ставок з метою 
запобiгання пiдтопленню територiї ДП з ж/д шляхами, по яких транспортують рiдкий чавун;  

- вiдновлення греблi i шламопроводiв (Белiков Яр) з метою збiльшення мiсткостi 
шламонакопiтеля до 3-х млн.м3; 

- застосування ФКУ на установках "Кiвш-пiч" в конвертерному цеху; 
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- новий повiтряний компресор кисневого цеху (вiдсутнiсть резерву приводить до 
пiдвищеного ризику зниження виробництва кисню); 

- охоронний захiд - будiвництво периметру заводу; 
- будiвництво електрофiльтру за ОП31. 
До 2015 року ВАТ "ЄМЗ" прогнозує матиме потужностi по виплавцi чавуну в об'ємi 

3150 тис.т/рiк: ДП-5 (1050 тис.т., введення в експлуатацiю 2007 р.), ДП-3 (1200 тис.т., 2011 р.) 
i ДП-1 (900 тис.т., 2015 р., пiсля проведення капiтального ремонту 1-го разряду), ввести в 
експлуатацiю комплекс по приготуванню i вдуванню пиловугольного палива (ПВП) в горни 
доменних печей дозволить iстотно понизити виробничу собiвартiсть чавуну за рахунок 
виключення природного газу з доменної плавки. Планується використання технологiї 
вдування ПВП на всiх доменних печах. 

До 2015 року планується завершить капiтально-вiдновлювальний ремонт аглофабрiки. 
Потужностi по виробництву агломерату досягнуть 3000 тис.т/рiк. 

Нарощування об'ємiв виробництва чавуну вимагають проведення заходiв щодо 
сталеплавильного передiлу. Буде проведено реконструкцiю конвертерного цеху, що 
дозволить забезпечити виробництво стали на рiвнi 3600 тис.т/рiк за рахунок ввода в 
експлуатацiю комплекса МБЛЗ-3 потужнiстю 1200 тис.т/рiк безпреревнолитої заготовки з  
установкою печi-ковша та вакуумуватора стали, що забезпечить розширення марочника 
вироблюваних сталей.  

У зв'язку iз зростанням продуктивностi по сталi необхiдне нарощування потужностей по 
виробництву промислових газiв (кисню, азоту, аргону). З цiєю метою до 2014 р. планується 
введення в експлуатацiю нової повiтря розподiльчої установки продуктивнiстю 45 тис. мt/ч, 
яка вiдрiзняється високою економiчнiстю в порiвняннi з iснуючими блоками для виробництва 
кисню. 

З метою рацiонального використання вторинних енергоресурсiв (конвертерного i 
доменного газiв) планується будiвництво парогазової установки i газгольдерiв, що дозволить 
збiльшити вироблення власної електроенергiї i понизити виробничу собiвартiсть 
вироблюваної продукцiї. 

 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 

В даний час завод продовжує працювати в умовах складної ситуацiї на ринку 
металопродукцiї. Продовжуючи реалiзацiю програми з пiдвищення ефективностi 
виробництва, у 2010 роцi пiдтримувався основний напрям на зменшення витрат матерiально-
технiчних ресурсiв, розробку i використання енергозберiгаючих технологiй, повторне 
використання у виглядi сировини вторинних вiдходiв виробництва та розширення обсягiв 
використання ранiше реалiзованих iнвестицiйних проектiв.  

Проведення науково-дослiдної роботи на пiдприємствi - один iз шляхiв пiдвищення 
ефективностi виробництва, внаслiдок розробки i впровадження нових технологiй, 
спрямованих на бiльш рацiональнi схеми роботи агрегатiв та використання сировини та 
енергоносiїв, а також - на пiдвищення якостi продукцiї, що випускається. У 2010 роцi в 
конвертерному цеху заводу були запланованi i проведенi масштабнi дослiдження iз 
залученням фахiвцiв ТОВ "ДонДТУ "УНIТЕХ" за темою: "Дослiдження i розробка 
технологiчних варiантiв модернiзацiї сортової машини безперервного лиття заготовок 
(МБЛЗ) з метою пiдвищення якостi заготовки". Основний напрямок цiєї роботи - дослiдження 
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та моделювання процесiв, що протiкають в iснуючий технологiї безперервного розливання 
сталi з метою розробки нових ефективних технологiчних режимiв виробництва. Основнi 
етапи виконаних дослiджень:  

- Проведення на фiзичних моделях дослiджень особливостей протiкання процесiв 
перемiшування металу в технологiчних вузлах МБЛЗ;  

- Визначення та розробка оптимальних конструктивних особливостей окремих 
технологiчних вузлiв i механiзмiв;  

- Розробка способiв захисту сталi вiд вторинного окислювання при розливаннi;  
- Розрахунок режимiв охолодження сортової заготовки при розливаннi закритим 

струменем;  
- Аналiз сучасних рiшень в частинi управлiння якiстю сортової заготовки iз 

використанням електромагнiтних впливiв.  
Витрати на проведення дослiджень в 2010 роцi планувалися на рiвнi 432 тис. грн. 

Фактично за цiєю статтею витрачено 324 тис. грн. У 2011 роцi заплановано проведення 
дослiдницьких робiт (з витратами 1,16 млн. грн) iз залученням фахiвцiв Iнституту чорної 
металургiї НАН України, ТОВ "Об'єднання виробникiв чавуна", ТОВ "ДонДТУ "УНIТЕХ". 
Основний напрямок дослiджень - пiдвищення ефективностi доменної плавки.  

"Безперервнi операцiйнi полiпшення" - одна з реалiзованих в 2010 роцi iнiцiатив, 
спрямованих на пiдвищення ефективностi бiзнесу i полiпшення iмiджу компанiї, як 
представника свiтової iндустрiї виробництва металопродукцiї. Мета даної iнiцiативи - 
пiдвищення операцiйної ефективностi виробництва шляхом реалiзацiї заходiв, спрямованих 
на впровадження найбiльш оптимальних параметрiв роботи агрегатiв i ресурсозберiгаючих 
технологiй, зниження собiвартостi продукцiї, яка виробляється, що створює сприятливi умови 
для функцiонування та фiнансового здоров'я пiдприємства. Сумарний ефект вiд реалiзацiї 
даної програми в 2010 роцi склав близько 6,8 млн. дол. 

 
 
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 

Протягом 2010 року  на адресу Товариства  надiйшло 22 позовнi заяви на загальну суму 
5986070,65грн., з них (станом на 01.03.2011р.): задоволено повнiстю 11 на суму 
3067260,57грн., задоволено частково 1 на суму 18 000,00грн., вiдмовлено 9 на суму 
2629199,95грн., на розглядi знаходиться 1 на суму 153500,73грн. 

Станом на 31.12.2010  на  розглядi в судi знаходилися наступнi позови, пред'явленi  на 
адресу ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" (Вiдповiдач):    

1. На розглядi в Господарському судi Донецької областi  знаходився позов Державної 
екологiчної iнспекцiї в Донецькiй областi, м. Донецьк на суму 174165,95 грн. щодо 
Вiдшкодування збиткiв, спричинених порушенням природоохоронного законодавства. Дата 
вiдкриття провадження у справi 08.06.2007. На даний час судом частково задоволенi позовнi 
вимоги на суму 12743,85 грн. 

2. На розглядi в Господарському судi Донецької областi знаходиться позов ТОВ 
"ЗАРС", м. Запорiжжя на суму 17323655,03 грн. щодо стягнення заборгованостi за надану 
продукцiю. Дата вiдкриття провадження у справi 05.10.2009. На даний час справа 
знаходиться на розглядi. 
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3. На розглядi в Ясинуватському мiжмiському судi Донецької областi знаходиться позов 
громадянина Новiкова М.Ю., м. Макiївка на суму 153500,73 грн. щодо вiдшкодування 
збиткiв, спричинених ДТП. Дата вiдкриття провадження у справi 07.10.2010. На даний час 
справа знаходиться на розглядi. 

4. На розглядi в Апеляцiйному судi Донецької областi  знаходився позов громадянина 
Череднiченко О.I., м. Єнакiєве на суму 100000,00 грн. щодо вiдшкодування моральної шкоди. 
Дата вiдкриття провадження у справi 15.11.2010. На даний час судом частково задоволенi 
позовнi вимоги на суму 18000,00 грн. 

5. На розглядi в Господарському судi Донецької областi знаходився позов ВП 
"Свiтанок", м. Єнакiєве  на суму 2432,18 грн. щодо стягнення забаргованостi. Дата вiдкриття 
провадження у справi 20.12.2010. На даний час позовнi вимоги задоволенi у повному обсязi. 

5. На розглядi в Господарському судi Донецької областi знаходився позов ДП 
"Приднiпровська залiзниця", м. Днiпропетровськ  на суму 31990,00 грн. щодо стягнення 
штрафу за невiрне зазначення маси вантажу в накладнiй. Дата вiдкриття провадження у 
справi 02.11.2010. На даний час судом в задоволенi в позовних вимог вiдмовлено. 

Протягом 2010 року Товариством направлено до суду 18 позовiв на загальну суму 
4227987,91грн., з них (станом на 01.03.2011р.): задоволено 15 на суму 1836980,59грн., 
вiдмовлено 64031,54грн., знаходиться на розглядi 2 на суму 2326975,78грн. 

Станом на 31.12.2010  на  розглядi в судi знаходилися наступнi позови, пред'явленi  
ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" (Позивач):    

1. На розглядi в Господарському судi Запорiзької областi знаходиться позов до  ТОВ 
"ВТП "Пiвденноукраїнська вогнетривка компанiя", м. Запорiжжя на суму 2322175,78 грн. 
щодо повернення передоплати. Дата вiдкриття провадження у справi 09.11.2010. На даний 
час справа знаходиться на розглядi. 

2. На розглядi в Єнакiєвському мiському судi Донецької областi знаходиться позов до 
громадянки Заславської Ю.О., м. Єнакiєве на суму 4800,00 грн. щодо Стягнення вартостi 
навчання. Дата вiдкриття провадження у справi 25.111.2010. На даний час позовнi вимоги 
задоволенi у повному обсязi. 

Судових справ, стороною в яких виступають  посадовi особи емiтента немає. 
 
 
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 

ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" є одним з найбiльших пiдприємств 
вiтчизняної металургiйної галузi. Останнiми роками "ЄМЗ", реалiзувавши ряд iнвестицiйних 
проектiв, перетворилося на крупного i впливового гравця металургiйного ринку України i 
зайняло мiцнi позицiї на свiтовому ринку товарної заготiвки. Пiдводячи пiдсумки рiчної 
дiяльностi вiдзначимо, що 2010 рiк для пiдприємства, як i для всього металургiйного 
комплексу України, став роком пiсля кризового вiдновлення. Нарощування обсягiв 
виробництва в порiвняннi з кризовим 2009 роком було поступовим вiдповiдно до зростання 
попиту на металопродукцiю на свiтових ринках i змiною цiн на сировиннi й енергетичнi 
ресурси.  

Основна частка iнвестицiйних витрат 2010 року (459 млн. грн.) припала на реалiзацiю 
особливо значущого проекту ЄМЗ "Реконструкцiя доменної печi № 3 з модернiзацiєю". 
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Новий об'єкт дозволить збiльшити об'єми виробництва ЄМЗ на наступнi два десятки рокiв. 
Крiм того, введення домни № 3 дасть робочi мiсця i понизить екологiчне навантаження на 
мiсто. 

У рамках реалiзацiї стратегiчних iнвестицiйних проектiв у звiтному перiодi завершена 
стадiя попереднього проектування i технiко-економiчного обгрунтування за проектами 
"Будiвництво комплексу вдування ПВП" i "Будiвництво нової аглофабрики". Також були 
розробленi основнi технiчнi рiшення з реконструкцiї кисневого цеху з використанням нової 
повiтророзподiльну установки.  

Крiм того, в 2010 роцi також тривала реалiзацiя iнших значущих iнвестицiйних проектiв 
для пiдприємства: будiвництво резервної турбоповiтродувки для доменних печей № 3, 5; 
застосування ФКУ на установках "Ковш-пiч "в конвертерному цеху.  

За проектами, спрямованим на полiпшення екологiчної ситуацiї в звiтному перiодi 
виконувалися роботи по влаштуванню тiла греблi в рамках проекту "Утилiзацiя вiдходiв 
металургiйного виробництва (вiдновлення дамби шламонакопичувача)", що дозволить 
вирiшити проблему складування вiдходiв металургiйного виробництва.  

У 2010 роцi прийнято рiшення про виконання проектних робiт по природоохоронним 
заходам:  

- з метою зменшення викидiв забруднюючих речовин в атмосферу i зниження 
запиленостi робочих зон запланована замiна застарiлих газоочисних установок на окремих 
дiлянках вапняно-вогнетривкого цеху;  

- для забезпечення очищення стiчних вод вiд нафтопродуктiв заплановано будiвництво 
систем очищення на водовипусках пiдприємства в рiчку Булавiн, а так само робiт по 
вiдновленню русла рiчки та благоустрою прибережної водоохоронної зони.  

У цiлому за пiдсумками 2010 року прирiст обсягiв виробництва до рiвня 2009 року 
склав: по чавуну + 57 тис.т (+2,7%), сталi + 112 тис.т (+4,7%), товарної продукцiї + 113 тис. 
тонн (+4,7%). 

Основнi показники виробничої дiяльностi ВАТ "ЄМЗ" протягом 2008-2010 рр.: 
Агломерат: 2008 р. - 2018,45 тис. тонн; 2009 р. - 1969,9 тис. тонн, 2010 р. - 1731,2 тис. 

тонн, що на 238,7 тис. тонн менше в порiвнянi з 2009 роком та складає 88% до фактичного 
виробництва 2009 року. План на 2011 рiк складає 2177,5 тис. тонн. 

Чавун: 2008 р. - 2562,9 тис. тонн; 2009 р. - 2106,3 тис. тонн, 2010 р. - 2163,5 тис. тонн, 
що на 57,2 тис. тонн (2,7%) бiльше в порiвнянi з 2009 роком. План на 2011 рiк складає 2158,9 
тис. тонн. 

Сталь: 2009 р. - 2385,3 тис. тонн; 2010 р. - 2497,2 тис. тонн, що на 111,9 тис. тонн (4,7%) 
бiльше в порiвнянi з 2009 роком. План на 2011 рiк складає 2526,8 тис. тонн. Виробництво 
сталi в 2010 роцi за видами продукцiї: лита заготовка  - 2401985 тонн; злитки  - 95209 тонн. 

Гарячий прокат стану 250: 2008 р. - 125,11 тис. тонн; 2009 р. - 17,63 тис. тонн, 2010 р. - 
виробництво вiдсутнє . Виробництво в 2011 роцi не планується. 

Гарячий прокат стану 280: 2008 р. - 127,9 тис. тонн; 2009 р. - 93,24 тис. тонн, 2010 р. - 
виробництво вiдсутнє . Виробництво в 2011 роцi не планується.. 

Гарячий прокат стану 360: 2008 р. - 25,71 тис. тонн; 2009 р. - 48,08 тис. тонн; 2010 р. - 
52,44 тис. тонн, що на 4,36 тис. тонн (9%) бiльше в порiвнянi з 2009 роком. План на 2011 рiк 
складає 43,5 тис. тонн. Виробництво стану в 2010 роцi за видами продукцiї: куток 40х40 - 
11642 тонн; куток 50х50 - 40543 тонн; круг 32 - 259 тонн. 

Гарячий прокат стану 550: 2008 р. - 66,03 тис. тонн; 2009 р. - 58,97 тис. тонн, 2010 р. - 
81,48 тис. тонн; що на 22,51 тис. тонн (38%) бiльше в порiвнянi з 2009 роком. План на 2011 
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рiк складає 100,42 тис. тонн. Виробництво стану в 2010 роцi за видами продукцiї: рельси - 
280 тонн; балки-швелери - 50799 тонн; кутки - 21573 тонн; смуго бульб - 3142 тонн; балка 10 
- 5683 тонн. 

Додатково до iнформацiї "Вiдомостi про цiннi папери емiтента":  
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв  ВАТ "ЄМЗ" вiд 21 березня 2008 року 

акцiонерами було ухвалено рiшення про збiльшення статутного фонду (капiталу) Товариства 
на 2743414,00 грн. до 160897992,00 грн. шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої 
номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Також було ухвалено рiшення про 
закрите (приватне) розмiщення 179896 штук простих iменних акцiй загальною номiнальною 
вартiстю 2743414,00 грн. Для здiйснення процедури збiльшення статутного капiталу i 
закритого (приватного) розмiщення акцiй, вiдповiдно до вимог Положення "Про порядок 
збiльшення (зменшення) розмiру статутного капiталу акцiонерного товариства", 
затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку вiд 
22.02.2007 №387, Товариство здiйснило низку необхiдних для цього заходiв. Закрите 
(приватне) розмiщення акцiй здiйснювалося в два етапи перший - з 12.05.2008 по 26.05.2008 
р., другий - з 27.05.2008 по 28.05.2008 р. 01 серпня 2008 року на Загальних зборах акцiонерiв 
ВАТ "ЄМЗ"   були затвердженi змiни до Статуту Товариства, пов'язанi зi збiльшенням 
статутного капiталу шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. Статут зареєстрований 
07.08.2008 року № 12681050024000051. Реєстрацiя випуску акцiй вiдбулася 22 квiтня 2008 
року, Свiдоцтво видане ДКЦПФР 24 вересня 2008 року №147/1/08 на 10550688 штук простих 
iменних акцiй документарної форми iснування загальною номiнальною вартiстю 
160897992,00 грн.  

На Загальних зборах акцiонерiв ВАТ "ЄМЗ" вiд 24 червня 2010 року було ухвалено 
рiшення про переведення випуску 10550688  простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 
15,25 гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 160897992,00 гривень  документарної 
форми iснування у бездокументарну форму iснування. Депозитарiєм, який буде 
обслуговувати випуск акцiй Товариства, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, 
обрано ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ 
ЦIННИХ ПАПЕРIВ" (iдентифiкацiйний код 35917889; мiсцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. 
Тропiнiна, буд. 7-Г). Зберiгачем, у якого Товариство вiдкриє рахунки в цiнних паперах 
власникам акцiй, було обране ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" (iдентифiкацiйний код 23785133; 
мiсцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, буд. 52). Було вирiшено 
припинити з "21" вересня 2010 року ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Товариства та дiю Договору № 18/01-2008/2801630 вiд 01.09.2008 року на ведення реєстру 
(нова редакцiя), укладеного з реєстроутримувачем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ". Для здiйснення 
процедури переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну 
форму iснування, вiдповiдно до вимог Положення про порядок переведення випуску iменних 
акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, затвердженого 
рiшенням  Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку 30.06.2000 р. № 98, 
Товариство здiйснило низку необхiдних для цього заходiв. Реєстрацiя випуску акцiй 
вiдбулася 27 липня 2010 року, ДКЦПФР видане Свiдоцтво №589/1/10 на 10550688 штук 
простих iменних акцiй без документарної форми iснування загальною номiнальною вартiстю 
160897992,00 грн. 

Станом на 31.12.2010 Статут ВАТ "ЄМЗ" зареєстрований 25.06.2010 року № 
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12681050031000051. Статутний фонд (капiтал) Товариства складає 160897992,00 грн., 
подiлений на 10550688 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15,25 грн. кожна. 

Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року (з оголошеною 
перервою до 31 березня 2011 року) у зв'язку з приведенням  дiяльностi Товариства у 
вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства"  крiм iнших прийнятi 
рiшення: визначити тип товариства - публiчне акцiонерне товариство; змiнити найменування 
Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"; затвердити скорочене 
найменування Товариства - ПАТ "ЄМЗ"; внести до Статуту Товариства змiни та доповнення 
шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 

Нова редакцiя Статуту ПАТ "ЄМЗ" зареєстрована державним реєстратором 
Виконавчого комiтету Єнакiєвської мiської ради Донецької областi Чуденко Л.Г. 31.03.2011 
року, номер запису  12681050033000051. 

31.03.2011 Товариством отримано свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи  
ПАТ "ЄМЗ" серiї А01 №231453, пiдстава змiни свiдоцтва - змiна найменування юридичної 
особи, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприємцiв про замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю 1 268 105 0033 000051. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 23 березня 2011 року вiдкликано зi 
складу Ревiзiйної комiсiї Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)  (реєстрацiйний номер 
24321697). 

Замiсть звiльненої особи на посаду члена Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено. 
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 743 733,500 
1 106 459,

100 
0,000 0,000 743 733,500 

1 106 459,
100 

  будівлі та споруди 267 508,300 
329 812,3

00 
0,000 0,000 267 508,300 

329 812,3
00 

  машини та обладнання 302 394,600 
451 472,1

00 0,000 0,000 302 394,600 
451 472,1

00 

  транспортні засоби 171 922,000 322 940,6
00 

0,000 0,000 171 922,000 322 940,6
00 

  інші 1 908,600 2 234,100 0,000 0,000 1 908,600 2 234,100 
2. Невиробничого призначення: 8 953,500 9 984,900 0,000 0,000 8 953,500 9 984,900 
  будівлі та споруди 7 297,700 8 687,800 0,000 0,000 7 297,700 8 687,800 
  машини та обладнання 1 553,400 949,600 0,000 0,000 1 553,400 949,600 
  транспортні засоби 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 
  інші 100,400 347,500 0,000 0,000 100,400 347,500 

Усього 752 687,000 
1 116 444,

000 
0,000 0,000 752 687,000 

1 116 444,
000 

Опис 

На  31.12.2010 року була проведена переоцiнка основних засобiв. На пiдставi 
аудиторського висновку фiрми "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ" була визначена 
справедлива вартiсть основних засобiв.  
Вартiсть основних засобiв ВАТ "ЄМЗ" станом на 31.12.2010 р. склала  1139683 
тис. грн. (знос 23239 тис. грн., залишкова вартiсть 1116444 тис. грн.). 
 
Протягом року нарахован знос  у сумi 110 077 тис. грн., в т.ч. по групам: 
Iнвестицiйна нерухомiсть 237 тис. грн.; 
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 32 987 тис. грн.; 
Машини та обладнання 53296 тис. грн.; 
Транспортнi засоби 16239 тис. грн.; 
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  103 тис. грн.; 
Iншi основнi засоби 3 602 тис. грн.; 
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 3 613 тис. грн. 
 
Термiн використання основних засобiв за основними групами: 
1. Будiвлi - 60 рокiв; 
2. Об'єкти благоустрою територiї i iншi споруди - 15 рокiв 
3. Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв; 
4. Передавальнi пристрої i механiзми - 10 рокiв; 
5. Машини i устаткування основного виробництва - 35 рокiв; 
6. Машини i устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв; 
7. Залiзничнi Транспортнi засоби -  10 рокiв; 
8. Автотранспортнi засоби - 10 рокiв; 
9. Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв; 
10. Устаткування i засоби зв'язку - 5 рокiв; 
11. Офiснi меблi - 7 рокiв; 
12. Iнформацiйнi системи - 4 роки; 
13. Iншi основнi засоби (основнi засоби соцiальної сфери; основнi засоби, 
належнi ФДМУ; малоцiннi необоротнi активи) - 10 рокiв 
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Ступiнь використання виробничих потужностей головними агрегатами: 
1. Агломерацiйний цех -  82,8  %; 
2. Конвертерний цех -  92,5  %; 
МБЛЗ-1 - 119,3 %; МБЛЗ-2 - 121,3; 
3. Доменний цех -   88,3  % 
4. Стан 250 -   1,8  %; 
5. Стан 360 -  33,8  %; 
6. Стан 550 -   52,4  %. 
 
У 2010 роцi на пiдприємствi не було основних засобiв, щодо яких iснують 
передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та 
розпорядження, крiм майна яке не увiйшло до статутного фонду. Основних 
засобiв, переданих у заставу не було. Залишкова вартiсть основних засобiв, що 
тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) становить 
57 216  тис. грн. (сiльськогосподарський цех, дiльниця макаронних виробiв, 
цех напiвфабрикатiв, обладнання обтискового цеху, цех виробництва прокату). 
В звiтному перiодi iндексацiя основних засобiв не здiйснювалася.  
Проведена переоцiнка основних засобiв, а саме: 
дооцiнка первiсної (переоцiненої) вартостi у сумi 129278 тис. грн., в т. ч.: 
iнвестицiйна нерухомiсть 2040 тис. грн.; будинки, споруди та передавальнi 
пристрої 41444 тис. грн.; машини та обладнання -51372 тис. грн.; транспортнi 
засоби 140272 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  -187 тис. грн.; 
iншi основнi засоби -2919 тис. грн.; 
уцiнка зносу у сумi 200789 тис. грн.:  iнвестицiйна нерухомiсть -1426 тис. грн.; 
будинки, споруди та передавальнi пристрої -69221 тис. грн.; машини та 
обладнання -92482 тис. грн.; транспортнi засоби -30919 тис. грн.; iнструменти, 
прилади, iнвентар (меблi)  -187 тис. грн.; iншi основнi засоби -6554 тис. грн. 
  Рух основних засобiв: 
Надiйшло  за рахунок придбання та вводу в експлуатацiю, модернiзацiї у 
загальнiй сумi  149 290  тис. грн. у т. ч.:  
автозаправочний блок 58,7 тис. грн., свiтильники 5,5 тис. грн., кап. ремонт 
естакади 2 рудний двiр 3064 тис. грн., погрузочна естакада 20 тис. грн., 
градирня 358,8 тис. грн., капремонт шламопроводу  4878,4 тис. грн., затрати по 
орендi 5-ти секцiйної  вентиляцiйної градирнi 1342,8 тис. грн., капремонт 
будiвлi центр водокачки 204,0 тис. грн., кап. ремонт будiвлi заводоуправлiння 
129 тис. грн., фундамент под пресс-ножницi 2181 тис. грн., будiвля блока 
ремонтних цехiв 3196 тис. грн., будiвля мазала 437 тис. грн., блочна кабельна 
траса 956 тис грн., кап. ремонти кранiв 4434,6 тис. грн., аналiзатори 142,7 тис. 
грн., насоси 4552,4 тис. грн., аератори 130,6 тис. грн., станок для виготовлення 
кiлець 2266,5 тис. грн., сталерозливнi ковшi 3283,4 тис. грн., талi 46,0 тис. грн., 
кап ремонт конвертера №1-30 013 тис. грн., капремонт конвертера № 2- 2 400 
тис. грн., капремонт МБЛЗ-2- 5 924 тис. грн., кап. ремонт стана 550 у сумi 3293 
тис. грн., кап. ремонт котлоагрегату БКЗ-75-39Д  у сумi 17110,0 тис. грн., кап. 
ремонт агломерацiйної машини 8139,2 тис. грн., кап. ремонт компресорiв 
8340,8 тис. грн.,  гiдравлiчнi скраповi пресс-ножницi ЕС 1034-8ТД 80-20-16/5   
у сумi 18129,5 тис грн., трансформаторна пiдстанцiя 2КТП-1000-6/0,4-84-УЗ  у 
сумi 810,1 тис. грн.,  торбина АКВ-12-4-3 439 у сумi  2396 тис. грн., пiч 
обертаюча №3 з рекуперативними холодильниками  3586,0 тис. грн., 
автомобiль VOLKSWAGEN T5 KOMBI  247,5 тис. грн.,  комп'ютерна технiка  
1520 тис. грн., меблi-389 тис. грн., МНМА 3660 тис. грн., iншi  11644,5 тис грн. 
 
Вибуло у загальнiй сумi 7628  тис. грн.  за рахунок:  
лiквiдацiї основних засобiв у загальнiй сумi 6036,8 тис. грн. у т. ч.:  
водонапiрна башта 287,4 тис. грн., механiзованi копри 216 тис. грн., 
окалiнопровод 365 тис. грн., вантажник 6,8 тис. грн., трансформатор 3,6 тис. 
грн., трансформаторна пiдстанцiя 12,7 тис. грн., крани 274,7 тис. грн., вагони 
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та полу вагони 4520,6 тис грн., автомобiлi  76,4 тис. грн., комп'ютерна технiка 
13,0 тис. грн., паливнi  колонки 20,0 тис. грн., мобiльнi телефони 10,7 тис. грн., 
датчики частоти 6,2 тис. грн., комплект тиристорного електроприводу 6,7 тис. 
грн.,    МНМА-190 тис. грн., iншi-27 тис. грн.   
2. продаж основних засобiв на суму 1591,2 тис. грн. у т. ч.:  
автомобiлi ВАЗ 2110  18,2 тис. грн., вiбратори   96 тис. грн., механiчний 
перетворювач 17 тис. грн., торкрет машина   280 тис. грн., екскаватор Bagger 
EC у сумi 459 тис. грн., змiшувач 721 тис. грн. 
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. 
грн.) 

162 225,000 578 821,000 

Статутний капітал (тис. грн.) 160 898,000 160 898,000 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 160 898,000 160 898,000 
Опис Вартiсть чистих активiв  в звiтному та попередньому перiодi розрахована за методiкою, 

затвердженною Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд вiд 17 
листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 
чистих активiв акцiонерних товариств".  
 Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка 
визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його 
зобов'язань, прийнятих до розрахунку.  
 Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської 
звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", 
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та 
доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 396/3689.  
 До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:  
Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):  
- нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 010  
- незавершене будiвництво р. 020  
- основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 030  
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї р. 040  
- iншi фiнансовi iнвестицiї р. 045  
- довгострокова дебiторська заборгованiсть р. 050  
- iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи р. 060 + р. 070  
Оборотнi активи (роздiл 2 балансу):  
- запаси р. 100, 110, 120, 130, 140  
- векселi одержанi р. 150  
- дебiторська заборгованiсть р. 160, 170, 180, 190, 200, 210  
- поточнi фiнансовi зобов'язання р. 220  
- грошовi кошти р. 230, 240  
 До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:  
Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460  
Поточнi зобов'язання, в т. ч.  
- короткостроковi кредити банкiв р. 500  
- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями р. 510  
- виданi векселi р. 520  
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги р. 530  
поточнi зобов'язання за розрахунками:    
- з одержаних авансiв р. 540  
- з бюджетом р. 550  
- з позабюджетних платежiв р. 560  
- зi страхування р. 570  
- з оплати працi р. 580  
- з учасниками р. 590  
           Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2 + 
2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).  
         

Висновок                Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 
1327,00 тис. грн.   
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 
ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 
 
 



101 

 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0,000 X X 
у тому числі:     
  0,000 0  
Зобов’язання за цінними паперами X 250 694,000 X X 
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0,000 X X 

  0,000 0  
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0,000 X X 

  0,000 0  
за сертификатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0,000 X X 

  0,000 0  
за векселями (всього) X 250 694,000 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами)(за 
кожним видом): 

X 0,000 X X 

  0,000 0  
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом): 

X 0,000 X X 

Фiнансовi iнвестицiї в корпоративнi 
права 

 0,000 X  

Податкові зобов’язання X 4 173,000 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,000 X X 

Інші зобов’язання X 
12 819 165,00

0 
X X 

Усього зобов’язань X 
13 074 032,00

0 
X X 

Опис 

Станом на звiтну дату пiдприємство не має непогашеної частини 
боргу за кредитами.  Зобов'язання за облiгацiями та фiнансовими 
iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Зобов'язання 
пiдприємства за векселями станом на 31.12.2010 складають 250694 
тис. грн. - це довгостроковi фiнансовi зобов'язання за 
довгостроковими векселями строком погашення бiльше року у сумi 
750 тис. грн. (у т. ч. ЧП "МЕТ-ППВ" - 554 тис. грн., ВАТ 
"Дебальцевський завод металургiйного машинобудiвництва" - 188 тис. 
грн., ЗАТ "ВК "Каскад" - 8 тис. грн.) та фiнансовi зобов'язання за 
короткостроковими векселями строком погашення менше року у сумi 
249944 тис. грн. (у т. ч. ВАТ "Стахановський завод феросплавiв" - 
47410,7 тис. грн., ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" - 187161,3 
тис. грн., ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" - 10947,2 тис. грн., 
Дорожнiй центр управлiння перевозками Донецької залiзницi - 4424,8 
тис. грн.). 
Податковi зобов'язання станом на 31.12.2010 становлять 4173 тис. 
грн., з них: податок на прибуток з фiзичних осiб - 1266 тис. грн.; плата 
за землю 583 тис. грн.; комунальний податок 23 тис. грн.; збiр за 
забруднення навколишнього середовища 767 тис. грн.; платежi за 
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спецiальне використання прiсних водних ресурсiв 1493 тис. грн.;  
податок з власникiв транспортних засобiв - 41 тис. грн.  
Iншi зобов'язання ВАТ"ЄМЗ" станом на  31.12.2010 склали 12819165 
тис. грн. з них: 
- iншi довгостроковi зобов'язання у сумi 2138981 тис. грн.  
(зобов'язання перед ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" по постачанням 
сировини) 
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 
8962856 тис. грн., в т.ч. заборгованостi за сировину, готову 
продукцiю, основнi та допомiжнi матерiали, енергоносiї: ВАТ 
"Пiвничний ГЗК", м. Кривий Рiг  2582016 тис. грн., ВАТ "Iнгулецький 
ГЗК", м. Кривий Рiг  1658596 тис. грн., ВАТ "ЦГЗК", м. Кривий Рiг  
1317285 тис. грн., ТОВ "МЕТIНВЕСТ-РЕСУРС", м. Донецьк 377035 
тис. грн., ВАТ "МК "Азовсталь", м. Марiуполь 468477 тис. грн., СП 
ТОВ "МЕТАЛЕН",  м. Єнакiєве  195191 тис. грн., ВАТ 
"Докучаєвський флюсо-доломитний комбiнат", м. Докучаєвськ 128820 
тис. грн.; заборгованостi за наданi послуги: ТОВ "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ", м. Донецьк 1234345 тис. грн., ВАТ "Крiворiжський 
залiзорудний комбiнат", м. Кривий Рiг 81422 тис. грн., ТОВ 
"УКРДОМНАРЕМОНТ",  м. Єнакiєве 23511 тис. грн., ВАТ "ППП 
"Кривбасвзривпром, м. Кривий Рiг 17843 тис. грн., ТОВ "СКIФ-
ШИППIНГ" м. Донецьк 11932 тис. грн, Calderis Deutschland GmbH & 
Co. OHG, Neuwied  11305 тис. грн.; заборгованостi за основнi засоби, 
обладнання, запаснi частини: ЗАТ "Макiївський металургiйний завод",  
м. Макiївка  363373 тис. грн., фiлiя ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", м. 
Донецьк 9485 тис. грн., ТОВ "Український графiт", м. Запорiжжя 6003 
тис. грн., ТОВ "СЕРВIС-IНВЕСТ", м. Донецьк 5483 тис. грн., ТОВ 
"Модифiкатор", м. Донецьк 5028 тис. грн., ВАТ "Новокраматорський 
машинобудiвельний завод", м. Краматорськ 4060 тис. грн.; iншi 
контрагенти з заборгованiстю на загальну суму 461646 тис. грн. 
- поточнi зобов'язання з одержаних авансiв у сумi 1594649 тис. грн., у 
т. ч. ВАТ "КРАСНОДОНУГОЛЬ", м. Краснодон 201000,0 тис. грн., 
ВАТ "Iнгулецький ГЗК", м. Кривий Рiг  520227 тис. грн., ТОВ 
"МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ", м. Донецьк 626715 тис. грн., ТОВ 
"МЕТIНВЕСТ-СМЦ", м. Київ 125694 тис. грн., ЗАТ СТIВIДОРНАЯ 
КОМПАНIЯ "АВЛIТА", м. Севастополь 71000 тис. грн., ТОВ "СКIФ-
ШIППIНГ", м. Донецьк 49749 тис. грн., iншi контрагенти з невеликою 
заборгованiстю на загальну суму 264,0 тис. грн. 
- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування на загальну 
суму 2248 тис. грн., у т.ч.: зобов'язання по збору на обов'язкове 
державне пенсiйне страхування (2025 тис. грн.), на обов'язкове 
соцiальне страхування (6 тис. грн.) та страхування на випадок 
безробiття (217 тис. грн.) - поточнi зобов'язання за розрахунками з 
оплати працi вiдображена сума заборгованостi з оплати працi 
робiтникам ВАТ в сумi 10089 тис. грн. Заборгованiсть є поточною, за 
грудень мiсяць 2010 р. 
 - iншi поточнi зобов'язання 110342 тис. грн., у т. ч.: податковий 
кредит 32754 тис. грн., розрахунки з iншими кредиторами по резервам 
32215,8 тис. грн., за послуги ТОВ "МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ", м. 
Донецьк 36565,6 тис. грн., ТОВ "ВЕЛЄС", м. Єнакiєве 1502,4 тис. грн., 
ТОВ "РОСУКРТРАНС", м. Донецьк 980,9 тис. грн., ВАТ "ПТП 
"УКРЕНЕРГОЧЕРМЕТ", м. Харкiв 223,5 тис. грн., алiменти 423,6 тис. 
грн., ЗАТ "СТРУМ", м. Харкiв 702,0 тис. грн.,  Схiдна митниця", м. 
Донецьк 918,1 тис. грн., МЕТАЛУКР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 451,2 
тис. грн., iншi контрагенти з заборгованiстю на загальну суму 3604,9 
тис. грн. 
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникненн

я події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
03.03.2010 04.03.2010 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 

біржі 
 

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 2009 1 0 
3 2008 2 1 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   
Реєстратор   
Депозитарій   
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) 
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Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства  X 
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень 

 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 

 X 

Інше 
(запишіть) 

В звiтному перiодi Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "ЄМЗ"  не 
проводились. 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 
голосування? (так/ні) ні 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
  (осіб) 
1 Кількість членів наглядової ради 1 
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
3 Кількість представників держави 0 

4 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 
акцій 

0 

5 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків 
акцій 

1 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  26 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інші 
(запишіть) 

 

Інші 
(запишіть) 

Будь-якi комiтети в складi Наглядової ради вiдсутнi. 
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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 Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інші 
(запишіть) 

Членам Наглядової ради винагорода не визначається. 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
  Так Ні 
1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
2 Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
3 Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
4 Відсутність конфлікту інтересів  X 
5 Граничний вік  X 
6 Відсутні будь-які вимоги  X 

7 

Інші (запишіть) 
Членами Наглядової ради не можуть бути Генеральний 
директор, Голова та (або) члени Ревiзiйної комiсiї 
(Ревiзор) Товариства. 

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 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена 

 X 

Інше 
(запишіть) 

На загальних зборах акцiонерiв ВАТ "ЄМЗ" вiд 30.08.2007 був 
визначений новий склад Наглядової ради у кiлькостi 1 (однiєї) особи.  

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 
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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 
збори 

акціонерів 

Засідання 
наглядової 
ради 

Засідання 
правління 

1 Члени правління (директор) ні ні ні 
2 Загальний відділ ні ні ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

ні так ні 

4 Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 
5 Секретар правління ні ні ні 
6 Секретар загальних зборів ні ні ні 
7 Секретар наглядової ради ні ні ні 
8 Корпоративний секретар ні ні ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами 

так так ні 

10 Інше (запишіть) 
На пiдприємствi органiзован вiддiл 
корпоративних, земельних та майнових 
прав, який вiдповiдає за роботу з 
акцiонерами.Рiшення Наглядової ради 
направляються до пiдприємства та 
знаходяться на зберiганнi у юридичному 
управлiннi.На пiдприємствi виконавчим 
органом Товариства є Генеральний 
директор. Правлiння звiльнено у 2003 роцi 
згiдно Рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв. 

так так 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? 

 

Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

ні так ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

ні так ні ні 
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Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання членів правління ні ні ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради 

ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління 

ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління 

так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

ні так ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

ні ні ні ні 

 
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 Ні 
1 Положення про загальні збори акціонерів  X 
2 Положення про наглядову раду X  
3 Положення про виконавчий орган (правління)  X 
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
5 Положення про ревізійну комісію  X 
6 Положення про акції акціонерного товариства  X 
7 Положення про порядок розподілу прибутку  X 

8 
Інше 
(запишіть) 

Iнших немає. 
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

  

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
базі даних 
ДКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

 Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред
ньо в 

акціонерно
му 

товаристві 

Копії 
докумен
тів 

надають
ся на 
запит 
акціонер

а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерн
ого 

товариства 

1 

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності 

так так так ні ні 

2 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотків та більше 
статутного 
капіталу 

ні так так ні ні 

3 

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства 

ні так так ні ні 

4 
Статут та 
внутрішні 
документи 

так ні так ні ні 

5 

Протоколи 
загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення 

ні ні так ні ні 

6 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні 
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Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 
1 Не проводились взагалі  X 
2 Менше ніж раз на рік  X 
3 Раз на рік  X 
4 Частіше ніж раз на рік X  

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

За пропозицiєю керiвництва ВАТ "ЄМЗ" Наглядова рада затведжувала 
рiшення про призначення зовнiшнього аудитора. 

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

Змiни аудитора не було. 

 
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 
(запишіть) 

За iтогами року проводилася аудиторська перевiрка ТОВ "АУДЕК" 

 
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 
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відсотків голосів 
Інше 
(запишіть) 

Останню перевiрку Ревiзiйна комiсiя провоила пiд час пiдготовки до 
загальних Зборiв акцiонерiв. 

 
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 
1 Випуск акцій  X 
2 Випуск депозитарних розписок  X 
3 Випуск облігацій  X 
4 Кредити банків  X 
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

6 
Інше (запишіть) 
Товариство не планує залучення iнвестицiй жодним з цих 
способiв. 

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)  не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
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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  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 

Інше 
(запишіть) 

Загальними зборами акцiонерiв вiд 24.06.2010 протокол №20 прийнятi 
рiшення про:- переведення випуску простих iменних акцiй ВАТ "ЄМЗ" 
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування;- 
обрання депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй 
Товариства, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" - обрання зберiгачем, у якого 
Товариство вiдкриє рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНА 
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ".- припинення з 21 вересня 2010 року 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та дiю 
Договору на ведення реєстру, укладеного з реєстроутримувачем - 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ".Iз Депозитарiєм та 
Зберiгачем Товариством були укладенi вiдповiднi договори. 

 
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/н 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: д/н 
 
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у 
вашому акціонерному товаристві? 
д/н 
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КОДИ 
Дата 31.12.2010 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00191193 

Територія Донецька область, ЄНАКIЄВЕ за КОАТУУ 1412000000 

Форма власності  за КОПФГ 231 

Орган 
державного 
управління 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ за СПОДУ 6544 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
за КВЕД 27.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса 
Україна Донецька обл. д/н р-н 86429 м. Єнакiєве пр. 
Металургiв, буд. 9 

 
Баланс 

Станом на 31.12.2010 p. 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив 

Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 1 793 2 804 
    первісна вартість 011 3 361 6 360 
    накопичена амортизація 012 ( 1 568 ) ( 3 556 ) 
Незавершене будівництво 020 921 264 1 285 991 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 752 637 1 107 118 
    первісна вартість 031 868 691 1 130 357 
    знос 032 ( 116 054 ) ( 23 239 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 73 561 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 50 9 326 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 52 9 326 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 2 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 194 545 371 631 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 1 870 289 2 850 431 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 322 391 407 357 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 32 800 50 477 
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Готова продукція 130 5 225 149 034 
Товари 140 0 0 
Векселі одержані 150 361 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 3 253 560 9 025 242 
    первісна вартість 161 3 274 212 9 035 928 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 20 652 ) ( 10 686 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 113 146 159 343 
    за виданими авансами 180 96 069 392 231 
    з нарахованих доходів 190 73 561 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 134 725 14 416 
Поточні фінансові інвестиції 220 16 339 16 339 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 436 43 451 
    у т. ч. в касі 231 3 3 
    в іноземній валюті 240 40 223 41 881 
Інші оборотні активи 250 88 016 267 065 
Усього за розділом II 260 4 176 852 10 566 836 
III. Витрати майбутніх періодів 270 46 267 55 300 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 6 093 408 13 472 567 

 
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 160 898 160 898 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 307 082 615 398 
Резервний капітал 340 40 224 40 224 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 70 617 -654 295 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього а розділом I 380 578 821 162 225 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 182 107 235 762 
Інші забезпечення 410 0 0 
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0 
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 
резерва 

416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 
Усього за розділом II 430 182 107 235 762 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 750 750 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 2 138 981 
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Усього за розділом ІІІ 480 750 2 139 731 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 
Векселі видані 520 282 718 249 944 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4 423 964 8 962 856 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 526 516 1 594 649 
    з бюджетом 550 4 173 4 173 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 4 558 2 248 
    з оплати праці 580 12 282 10 089 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобовязання 610 76 868 110 342 
Усього за розділом IV 620 5 331 079 10 934 301 
V. Доходи майбутніх періодів 630 651 548 
Баланс 640 6 093 408 13 472 567 

Примітки: ВАТ "ЄМЗ" здiйснює облiкову полiтику на основi Закону вiд 16.07.1999 № 996-XIV "Про 
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в України", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та обраної 
облiкової полiтики.  Розпорядженням КМУ №911-р вiд 24.10.2007 схвалена Стратегiя застосування МСФЗ в 
Українi. В рамках процесу зближення Облiкових полiтик по НСБО до вимог МСФЗ i унiфiкацiї принципiв 
облiку на пiдприємствi виданий наказ №1590/552 вiд 29.12.2008 про внесення змiн в Облiкову полiтику 
пiдприємства.  

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена у нацiональнiй валютi України. При веденi бухгалтерського 
облiку та складаннi фiнансової звiтностi використовуються тi професiональнi судження та положення систем 
облiку, котрi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. 

На протязi звiтного року облiкова полiтика залишалася незмiнною. 
Наявнiсть основних засобiв ВАТ "ЄМЗ" станом на 31.12.2010 р. вартiстю  1139683 тис. грн. (знос 23239 

тис. грн., залишкова вартiсть 1116444 тис. грн.) пiдтверджується аналiтичними даними облiку об'єктiв основних 
засобiв.  

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв у 2010 р. здiйснювався вiдповiдно МСФЗ 16. 
Одиницею облiку вважався окремий об'єкт.   

В звiтному роцi iндексацiя основних засобiв не здiйснювалася. На  31.12.2010 року була проведена 
переоцiнка основних засобiв. На пiдставi аудиторського висновку фiрми "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ" була визначена 
справедлива вартiсть основних засобiв: 

- дооцiнка первiсної (переоцiненої) вартостi у сумi 129278 тис. грн., в т. ч.: iнвестицiйна нерухомiсть 2040 
тис. грн.; будинки, споруди та передавальнi пристрої 41444 тис. грн.; машини та обладнання -51372 тис. грн.; 
транспортнi засоби 140272 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  -187 тис. грн.; iншi основнi засоби -
2919 тис. грн.; 

- уцiнка зносу у сумi 200789 тис. грн.:  iнвестицiйна нерухомiсть -1426 тис. грн.; будинки, споруди та 
передавальнi пристрої -69221 тис. грн.; машини та обладнання -92482 тис. грн.; транспортнi засоби -30919 тис. 
грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  -187 тис. грн.; iншi основнi засоби -6554 тис. грн. 

Визнання iнвестицiйної нерухомостi вiдбувалось за первинною вартiстю, зменшеною на суму 
нарахованої амортизацiї.  Амортизацiя нараховувалася прямолiнiйним методом.   

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.2010 становить 9326 тис. грн. (залишкова 
вартiсть 9326 тис. грн.) у тому числi: 

- будiвля цеху металевих конструкцiй - 4230 тис. грн.; 
- будiвля компресорiв - 34 тис. грн.; 
-побутовi примiщення цеху металевих конструкцiй -822 тис. грн.; 
- гараж для легкових автомобiлей - 30 тис. грн.; 
- шламонакопичувач - 4210,0 тис.грн. 
Вартiсть основних засобiв переданих в оперативну оренду станом на 31.12.2010  склала  19934 тис. грн. 
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(знос 6 тис. грн., залишкова вартiсть 19928 тис. грн.), у тому числi по групам: 
- iнвестицiйна нерухомiсть 9326 тис. грн.; 
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 10184 тис. грн.; 
- машини та обладнання 349 тис. грн.; 
- транспортнi засоби 69 тис. грн.; 
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 6 тис. грн.  
 
В звiтному перiодi на пiдприємствi не було основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним 

законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, крiм майна яке не увiйшло до 
статутного фонду.  

Основних засобiв, переданих у заставу або тимчасово виведених з експлуатацiї для продажу також не 
було. Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя 
тощо) становить 57 216  тис. грн. (сiльськогосподарський цех, дiльниця макаронних виробiв, цех 
напiвфабрикатiв, обладнання обтискового цеху, цех виробництва прокату). 

За рахунок цiльового фiнансування ОЗ не придбалися. В бухгалтерському облiку та звiтностi за 2010 р. 
операцiї надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї,  iнвентаризацiї, ремонту та нарахування амортизацiї вiдображалися 
вiдповiдно до П(с)БО №7  та обраної пiдприємством облiкової полiтики. Обранi методи оцiнки та нарахування 
амортизацiї залишалися незмiнними протягом звiтного перiоду. 

Амортизацiя нараховувалася пооб'єктно, прямолiнiйним методом. За наказом пiдприємства про облiкову 
полiтику лiквiдацiйна вартiсть ОЗ дорiвнювалася нулю. 

Встановлена вартiсна межа для предметiв, якi входять до складу МНМА, у розмiрi 3000 грн. Амортизацiя 
таких МНМА нараховується на момент їх ввода в експлуатацiю у розмирi 100%.  

Облiк нематерiальних активiв здiйснювався згiдно з вимогами П(с)БО №8  "Нематерiальнi активи". 
Методи оцiнки та нарахування амортизацiї залишалися незмiнними протягом звiтного перiоду. Строк 
використання нематерiальних активiв визначається за групами згiдно класифiкацiї. Наказом пiдприємства про 
облiкову полiтику встановленi такi строки: 

права 5-10 рокiв; 
торгова марка - з необмеженим термiном; 
програмне забезпечення i лiцензiї на програми - 2 роки; 
iншi нематерiальнi активи - 2 роки. 
Первiсна оцiнка НМА здiйснювалася за собiвартiстю їх придбання. Для амортизацiї НМА 

використовується метод прямолiнiйного нарахування протягом термiну їх корисної служби. НМА з 
необмеженим термiном корисної служби не пiдлягає амортизацiї.  В звiтному перiодi не було Нематерiальних 
активiв, переданих у заставу. За рахунок цiльових асигнувань нематерiальнi активи не отримувалися. 

На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть нематерiальних активiв складала 3361 тис. грн. Наявнiсть 
нематерiальних активiв станом на 31.12.2010 р. в розмирi 6360 тис. грн. пiдтверджується аналiтичними даними 
бухгалтерського облiку. До складу нематерiальних активiв увiйшли: 

- права користування природними ресурсами (125тис. грн.);  
- права на об'єкти промислової власностi (424 тис. грн.); 
- авторськi i сумiжнi з ними права (5811 тис. грн.). 
Збiльшення вартостi нематерiальних активiв на суму 3033 тис. грн. вiдбулось за рахунок надходження 

авторських та сумiжних з ними прав, а саме право користування  програмними  продуктами Microsoft, 
модернiзацiя iснуючих та ввiд в експлуатацiю нових модулiв системи IT- пiдприємство. 

Вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi (лiцензiйна згода, право 
використання програмного забезпечення та тарифних пакетiв згiдно укладених договорiв, дозвiл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами) станом на 31.12.2010 р. становить 
6360  тис. грн., накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi 
складає 3556 тис. грн. Емiтент не має створених пiдприємством нематерiальних активiв. 

На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть незавершеного будiвництва складала 921264 тис. грн.                            
До складу статтi Балансу 020 "Незавершене будiвництво" станом на 31.12.2010 р. у сумi 1285991 тис. грн. 

увiйшли:  
- реконструкцiя доменної печi №3 у сумi 1151311,4 тис. грн.; 
- реконструкцiя об'єднаного шламонакопичувача у сумi 63400,0 тис. грн.; 
- установка прес-ножниць у сумi 6070,0 тис. грн.; 
- реконструкцiя аглофабрики  сумi 6700,0 тис. грн.; 
-  придбання (виготовлення) основних засобiв виробничого призначення у сумi 32972,9 тис. грн.; 



116 

 

-  придбання (виготовлення) нематерiальних активiв у сумi 1381,6 тис. грн.; 
- резервнi ТДВ у сумi 7060,0 тис. грн.; 
- будiвництво сливних водоводiв вiд доменних печей до заводського пруда у сумi 3270,0 тис. грн.; 
- будiвництво аварiйного водопостачання домених печей  у сумi 3320,0 тис. грн.; 
- збiльшення вместимостi середнього парку ст. Сортирувальна у сумi 1022,0 тис. грн.; 
- будiвництво огорожи заводу у сумi 1240,0 тис. грн.; 
- компресор кисневого цеху К-170 у сумi 1056,0 тис. грн.; 
- застосування ФКУ на установцi "ковш-пiчь" у сумi 1186,0 тис. грн.; 
 - блок повiтрянагрiвачiв ДП№3 у сумi 4130,0 тис. грн.; 
- iншi у сумi 1871,1 тис. грн.  
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, 

iншi фiнансовi iнвестицiї станом на початок та кiнець звiтного року вiдсутнi. 
На початок та кiнець звiтного перiоду "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" (р. 220) дорiвнюють 16339 тис. грн. 

(придбаннi цiннi папери у ВАТ "Новотроїцьке рудоуправлiння"). 
У 2010 роцi наказом по пiдприємству встановлено, що запаси признаються, якщо вони належать 

пiдприємству i iснує вiрогiднiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання в майбутньому i їх вартiсть 
може бути надiйно оцiнена. Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин собiвартiстю або чистої цiни 
продажу. У випадку якщо собiвартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї (тобто є 
невiдшкодовуваною), створюється резерв пiд знецiнювання запасiв.  

Станом на початок звiтного перiоду на балансi пiдприємства знаходилось запасiв на загальну суму 360416 
тис. грн. 

Станом на 31.12.2010 р. на балансi пiдприємства знаходилось запасiв на загальну суму 606868 тис. грн., з 
них: 

- сировина та матерiали 288458 тис. грн.  
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючи вироби 1585 тис. грн.; 
- паливо 21334 тис. грн.; 
- тара i тарнi матерiали 3 тис. грн.; 
- будiвельнi матерiали 710 тис. грн.; 
- запаснi частини 73231 тис. грн.; 
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети 22036 тис. грн.; 
- незавершене виробництво 50477 тис. грн.; 
- готова продукцiя 149034 тис. грн. 
Переоцiнка запасiв (збiльшення чистої вартостi реалiзацiї або уцiнки) в звiтному перiодi не вiдбувалась.  
Балансова вартiсть запасiв, переданих у переробку становить 48 тис. грн. Запаси, оформленi у заставу, 

переданi на комiсiю - вiдсутнi. Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) становлять 
4076 тис. грн.  

Облiкова полiтика стосовно порядку визнання та первiсної оцiнки придбання запасiв , а також оцiнки 
вибуття запасiв протягом року не змiнювалась. 

Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi, достовiрнiсть її визнання i оцiнки ведеться вiдповiдно 
до вимог П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть".  

Сума дебiторської заборгованостi  на початок року складала 3671422 тис. грн. (з урахуванням векселiв 
одержаних у сумi 361 тис. грн.), станом на 31.12.2010 р. склала  9664793 тис. грн.  

Заборгованiсть за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2010 р. складає 9035928 тис. грн. (3274212 
тис. грн. - на початок року).  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за строками непогашення: 
- до 12 мiсяцiв 8649538 тис. грн. у т.ч.:  
дебiторська заборгованiсть за готову продукцiю, товари та послуги, вiдшкодування витрат на залiзничнi 

тарифи ЗАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", м. Макiївка 2812419,2 тис. грн., METINVEST 
INTERNATIONAL S.A., Женева 129735,8 тис. грн., ТОВ "МЕТIНВЕСТ ЄВРАЗIЯ", м. Москва 116180,5 тис. грн., 
ВАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", м. Авдiївка 208829,8 тис. грн., ТОВ "ФАКТОР-2008", м. 
Донецьк 7178,4 тис. грн.; СП ТОВ "МЕТАЛЕН", м. Єнакiєве 16857,6 тис. грн., ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", м. 
Марiуполь 198920,0 тис. грн.,  ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА", м. Донецьк 56278,1 тис. грн.; ТОВ "МЕТIНВЕСТ 
ХОЛДИНГ", м. Донецьк 4700230,9 тис. грн., ВАТ Iнгулецький ГЗК, м. Кривий Рiг 115666,4 тис. грн., ВАТ 
"ДОНЕЦЬККОКС", м. Донецьк 22560,6 тис. грн.; JOINT-STOCK COMPANY "PROMET STEEL", м. Софiя 
210803,1 тис. грн.; ТОВ "СКМ СЕРВIС",м. Донецьк  22398,3 тис. грн.; ВАТ "ЗАПОРОЖКОКС", м. Запорiжжжя 
27909,5 тис. грн.; iншi - понад тридцять контрагентiв з невеликою заборгованiстю на загальну суму 3569,8 тис. 
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грн. 
- вiд 12 до 18 мiсяцiв 138866 тис. грн.  
дебiторська заборгованiсть за готову продукцiю, товри та послуги: ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", м. 

Донецьк 94991,6 тис. грн., СП ТОВ "МЕТАЛЕН", м. Єнакiєве 36529,3 тис. грн.; ВАТ ЦОФ "Колосниковська", м. 
Макiївка 5494,4 тис. грн.;  iншi - понад тридцять контрагентiв з невеликою заборгованiстю на загальну суму 
1850,7 тис. грн. 

- вiд 18 до 36 мiсяцiв 247524 тис. грн. 
дебiторська заборгованiсть за готову продукцiю, товари та послуги: СП ТОВ "МЕТАЛЕН", м. Єнакiєве 

154370,4 тис. грн., ТОВ "ДОМНАРЕМОНТ ЄНАКIЄВЕ", м. Єнакiєве 3469,2 тис. грн., ТОВ "СКIФ-ШIППIНГ", 
м. Донецьк 18384,1 тис. грн., ВАТ "Докучаевський флюсо-доломiтовий комбiнат", м Докучаєвськ 38203,4 тис. 
грн.; ВАТ "Новотроїцке рудоуправлiння", м. Новотроїцьке 18154,3 тис. грн., ВАТ "ППП "Кривбассвзрывпром", 
м. Кривий Рiг 6966,8 тис. грн.; ВАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", м. Авдiївка 3931,8 тис. грн., 
iншi контрагенти з невеликою заборгованiстю на загальну суму 4044 тис. грн. 

Згiдно з наказом пiдприємства про облiкову полiтику на пiдставi аналiзу дебiторської заборгованостi 
проводиться нарахування резерву сумнiвних боргiв. При розрахунку резерву вiдносно дебiторської 
заборгованостi використовується iндивiдуальний пiдхiд для аналiзу заборгованостей покупцiв, суми яких 
перевищують 50 тис. грн. 

 Резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2010 р. склав 10686 тис. грн. 
 В статтi " Дебiторська заборгованiсть за рахунками" на дату балансу вiдображена:  
- дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом у сумi 159343 тис. грн. (розрахунки за 

податками: на додану вартiстьу сумi 139760 тис. грн., на прибуток у сумi 19583 тис. грн.). На початок звiтного 
перiоду заборгованiсть по розрахункам з бюджетом складала  113146 тис. грн.; 

- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами, станом на 31.12.2010 складає 392231 тис. грн. у т. ч.  
дебiторська заборгованiсть за енергоносiї, основнi то допомiжнi матерiали: ТОВ "ГАЗПРОМ ЗБУТ 

УКРАЇНА", м. Київ 85425,1 тис. грн., ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв", м. Нiкополь 39956,0 тис. грн., 
ВАТ "Новотроiцьке рудоуправлiння", м. Новотроїцьке 1372,0 тис. грн., ВАТ "Докучаєвський флюсо-доломiтний 
комбiнат", м. Докучаєвськ 2618,8 тис. грн., АТЗТ "ВТОРМЕТ", м. Донецьк 109,0 тис. грн., ДФ ДК "Газ України" 
НАК "Нефтегаз України", м. Донецьк 235,0 тис. грн., ТОВ "МЕТIНВЕСТ-РЕСУРС", м. Донецьк 38000,0 тис. 
грн., ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", м. Донецьк 195194,3 тис. грн., ТОВ "ТНК-ВР КОММЕРС", м. Донецьк 
6243,2 тис. грн., "SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH AND CO. KG" 100,8 тис. грн., ТОВ 
"БIТIЕС-ГРУП", м. Одеса 154,0 тис. грн.; 

дебiторська заборгованiсть за наданi послуги : ТОВ "УНIПРОМЕНЕРГОСЕРВIС", м. Днiпродзержинськ 
2250,0 тис. грн., ТОВ "СКIФ-ШIППIНГ", м. Донецьк 10843,0 тис. грн.,  ЗАТ "УАСК АСКА", м. Київ 245,2 тис. 
грн., ТОВ "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ", м. Київ 379,7 тис. грн., METINVEST INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. 1067,6 
тис. грн., ПП ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "АЕК", м. Днiпропетровськ 273,0 тис. грн.; 

дебiторська заборгованiсть за устаткування, обладнання та запаснi частини: ЗАТ 
"СИБЭЛЕКТРОМОТОР"", м. Томськ 119,6 тис. грн., АТЗТ "ДнiпроГiдромаш", м. Днiпропетровськ 1144,7 тис. 
грн., Marubeni-Itochu Steel Inc. 2000,0 тис. грн., "ИНТЕРТЕК Корпорейшин" 213,2 тис. грн., ТОВ "ВЕЗУВIЙ 
СЕРВIС", м. Днiпропетровськ 932,6 тис. грн., ТОВ "РОБЕРТ БОШ ЛТД.", м. Київ 966,5 тис. грн., ВАТ  
"КИРОВСКИЙ МАШЗАВОД 1 МАЯ", м. Кiров 872,3 тис. грн.;  

iншi  - понад сiмдесят контрагентiв з невеликою заборгованiстю на загальну суму 1515,4 тис. грн. 
В статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображена заборгованiсть по господарським 

договорам. Iнша дебiторська заборгованiсть на початок року складала 134725 тис. грн., на 31.12.2010 склала 
14416 тис. грн., у тому числi за строками непогашення: 

- до 12 мiсяцiв 1824 тис. грн. у т. ч.: дебiторська заборгованiсть за наданi послуги: КП 
"Комунекоресурси", м.  Єнакiєве у сумi 740,4 тис. грн., ТОВ  "УНIПРОМЕНЕРГОСЕРВIС", м. 
Днiпродзержинськ у сумi 24,3 тис. грн.,  Луганська  КЕЧ, м.  Луганськ у сумi 152,7 тис. грн., ТОВ "Iндустрiальнi 
технологiї", м.  Донецьк у сумi 63,5 тис. грн.,ТОВ "УКРДОМНАРЕМОНТ", м.  Єнакiєве у сумi 107,8 тис. грн., 
ТОВ "ХАРЬКОВЕНЕРГОРЕМОНТ", м.  Харкiв у сумi 46,5 тис. грн., ТОВ "НПП "ДЗНО IНЖИНIРИНГ", м.  
Днiпропетровськ у сумi 41,4 тис. грн., ТОВ "IСПД", м. Макiївка у сумi 10,5 тис. грн.; дебiторська заборгованiсть 
за претензiями у сумi 175,2 тис. грн., розрахунки з робiтникам 133,9 тис. грн.; розрахунки з фондом соцiального 
страхування у сумi  133,1 тис. грн.; iншi контрагенти з невеликою заборгованiстю на загальну суму 194,7 тис. 
грн. 

- вiд 12 до 18 мiсяцiв 10949 тис. грн. (заборгованiсть за операцiями купiвлi-продажу цiнних паперiв 
(векселiв) ЗАТ "СМАРТ ХОЛДИНГ"). 

- вiд 18 до 36 мiсяцiв - 1643 тис. грн. у  т.ч.  дебiторська заборгованiсть за операцiями купiвлi-продажу 
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цiнних паперiв (векселiв) ЗАТ "Систем Кепитал Менеджмент" у сумi 359,2  тис. грн., ТОВ "Iндустрiя цiнних 
паперiв", м. Донецьк у сумi 1094,4  тис. грн., дебiторська заборгованiсть за наданi послуги: ТОВ "АМАТОР", м. 
Донецьк у сумi 109 тис. грн., ТОВ "Теплоенергоiзоляцiя", м. Донецьк у сумi 18,4 тис. грн., iншi контрагенти з 
невеликою заборгованiстю на загальну суму 62 тис. грн. 

Станом на 31.12.2010 р. довгострокова дебiторська заборгованiсть складає 73561 тис. грн. (заборгованiсть 
за дивiденди СП ТОВ "МЕТАЛЕН").  

До складу "Iнших оборотних активiв" у розмирi 267065 тис. грн. (на початок року - 88016 тис. грн.) 
увiйшли суми податкових зобов'язань (у т. ч. податковi зобов'язання за отриманими авансами у сумi 266226 тис. 
грн.; податковi зобов'язання по послугам, отриманим вiд нерезидента, у сумi 839 тис. грн.). 

Станом на 31.12.2010 р. витрати майбутнiх перiодiв пiдприємства склали 55300 тис. грн. Згiдно з 
облiковою полiтикою ВАТ "ЄМЗ" до складу цих витрат увiйшли авансом сплачена пiдписка за перiодичнi 
видання на 2011 р. у сумi 89,9 тис. грн., витрати на страхування життя у сумi 413,1 тис. грн., витрати майбутнiх 
перiодiв на капiтальнi ремонти у сумi 54797 тис. грн.  

Власний капiтал ВАТ "ЄМЗ" станом на  31.12.2010 р. становить 162225 тис. грн. та складається з: 
статутного капiталу у розмирi 160898 тис. грн.; резервного капiталу - 40224 тис. грн.; iншого додаткового 
капiталу - 615398 тис. грн.; непокритого збитку  - 654295 тис. грн.  

Додатково вкладеного капiталу в звiтному роцi не було.  
На початок звiтного перiоду iнший додатковий капiтал становить 307082 тис. грн. 
До складу iншого додаткового капiталу станом на 31.12.2010 у сумi 615398  тис. грн. увiйшли:  
- залишок фондiв на початок року у сумi  307082 тис. грн.; 
- дооцiнка основних засобiв 381027 тис. грн.,  
- уцiнка основних засобiв -81105 тис. грн.;  
- дооцiнка незавершеного будiвництва 1069 тис. грн.,  
- уцiнка незавершеного будiвництва -7129 тис. грн.,  
- вiдстрочений податок 14454 тис. грн.    
На початок звiтного перiоду нерозподiлений прибуток дорiвнював 70617 тис. грн. 
Сума непокритого збитку станом на 31.12.2010 р. склала 654295 тис. грн., а саме :  
1. Прибутки минулих рокiв (70617 тис. грн.); 
2. Дооцiнка основних засобiв (додатковий капiтал вiд амортизацiї резерву  переоцiнки основних засобiв 

минулих перiодiв в сумi 53648 тис. грн.); 
3. Чистий збиток за звiтний перiод (778560 тис. грн.). 
Вiдшкодувань на дивiденди не здiйснювалося. Залишок нерозподiленого прибутку пiдтверджується 

даними бухгалтерського облiку. Пiдприємство не має неоплаченого та вилученого капiталу. 
Згiдно з наказом по пiдприємству облiк зобов'язань (кредиторська заборгованiсть) визнається по методу 

нарахувань.  
Довгостроковi зобов'язання пiдприємства станом на 31.12.2010 р складають 2139731 тис. грн. , з них:  
750 тис. грн. - це довгостроковi фiнансовi зобов'язання за довгостроковими векселями строком погашення 

бiльше року (у т. ч. ЧП "МЕТ-ППВ" - 554 тис. грн., ВАТ "Дебальцевський завод металургiйного 
машинобудiвництва" - 188 тис. грн., ЗАТ "ВК "Каскад" - 8 тис. грн.); 

 2138981 т ис. грн. - iншi довгостроковi зобов'язання (зобов'язання перед ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" 
по постачанням сировини).  

Облiк поточних зобов'язання вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання". Зобов'язання пiдприємства 
складають: по розрахункам з кредиторами за отриманi товари, роботи, послуги; по отриманих авансах; з 
бюджетом по платежам; з оплати працi; зi страхування, заборгованiсть за  довгостроковими зобов'язаннями та 
iншi поточнi зобов'язання.  

Поточнi зобов'язання ВАТ"ЄМЗ" станом на  31.12.2010 склали 10934301 тис. грн. (на початок звiтного 
перiоду 5331079 тис. грн.) з них:  

В статi "Векселi виданi" вiдображенi фiнансовi зобов'язання за короткостроковими векселями строком 
погашення менше року у сумi 249944 тис. грн., у т. ч. ВАТ "Стахановський завод феросплавiв" - 47410,7 тис. 
грн., ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" - 187161,3 тис. грн., ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" - 
10947,2 тис. грн., Дорожний центр управлiння перевозками Донецької залiзницi - 4424,8 тис. грн. 

В статтi "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображена сума заборгованостi 
постачальникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи, отриманi послуги. Сума кредиторської заборгованостi 
за товари, роботи, послуги на початок 2010 року дорiвнювала 4423964 тис. грн., станом на 31.12.2010 року 
кредиторська заборгованiсть 8962856 тис. грн. та складається з: 

- заборгованостi за сировину, готову продукцiю, основнi та допомiжнi матерiали, енергоносiї: 
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ВАТ "Пiвничний ГЗК", м. Кривий Рiг  2582016 тис. грн., ВАТ "Iнгулецький ГЗК", м. Кривий Рiг  1658596 
тис. грн., ВАТ "ЦГЗК", м. Кривий Рiг  1317285 тис. грн., ТОВ "МЕТIНВЕСТ-РЕСУРС", м. Донецьк 377035 тис. 
грн., ВАТ "МК "Азовсталь", м. Марiуполь 468477 тис. грн., СП ТОВ "МЕТАЛЕН",  м. Єнакiєве  195191 тис. 
грн., ВАТ "Докучаєвський флюсо-доломитний комбiнат", м. Докучаєвськ 128820 тис. грн., розрахунки з 
постачальниками за неотфактурованими постачами 88449 тис. грн., ТОВ "ЗАПОРОЖКОКС", м. Запорiжжя  
61555 тис. грн., ТОВ "ЗАРС", м. Запорiжжя  44786 тис. грн., ВАТ "Новотроїцьке рудоуправлiння", м. 
Новотроїцьке  43625 тис. грн., ВАТ Нiкопольський завод феросплавiв", м. Нiкополь  23379 тис. грн., DALMOND 
TRADE HOUSE LIMITED, Nicosia  18505 тис. грн., ВАТ "ДОНЕЦККОКС", м. Донецьк  15859 тис. грн., 
METINVEST TRAMETAL S.P.A. 10076 тис. грн., "PAUL WURTH S.A." 8094 тис. грн.,  ТОВ "ТНК-ВР 
КОММЕРС" 5998 тис. грн., ТОВ "А.П.Х.", м. Запорiжжя  5932 тис. грн., ТОВ "ЕКОМЕТ ПЛЮС", м. 
Днiпропетровськ 5787 тис. грн.,  TECOFI S.A.S. 5498 тис. грн., ВАТ "Лебединський ГЗК", м. Губкiн 3623 тис. 
грн., ТОВ ПIДПРИЄМСТВО МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ "СПЕЦСНАБ" 3598 тис. грн., 
ТОВ "Кальдерiс Україна", смт. Володимирiвка 3479 тис. грн., "NAXIA, INC" 3390  тис. грн., ВАТ "Харцизський 
трубний завод", м. Харцизьк 3323 тис. грн., ЗАТ "Бротеп-еко", м. Бровари  2312 тис. грн.,  ЗАТ ГЗФ 
"Краснолучська", м. К;расний Луч 2122 тис. грн., Mayerton Trading (Shanghai) Co. Ltd 2108 тис. грн., ТОВ 
"ВЕЗУВIЙ СЕРВIС", м. Днiпропетровськ 1669 тис. грн. 

- заборгованостi за наданi послуги: 
ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ", м. Донецьк 1234345 тис. грн., ВАТ "Крiворiжський залiзорудний 

комбiнат", м. Кривий Рiг 81422 тис. грн., ТОВ "УКРДОМНАРЕМОНТ",  м. Єнакiєве 23511 тис. грн., ВАТ "ППП 
"Кривбасвзривпром, м. Кривий Рiг 17843 тис. грн., ТОВ "СКIФ-ШИППIНГ" м. Донецьк 11932 тис. грн, Calderis 
Deutschland GmbH & Co. OHG, Neuwied  11305 тис. грн., КСП "ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ" 4015 тис. грн., ТОВ 
"УНIПРОМЕНЕРГОСЕРВIС 3491 тис. грн., ТОВ "ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ ПЛЮС", м. Харкiв 3281 тис. 
грн., CKD NOVE ENERGO, а.s., м. Praha 2985 тис. грн., ТОВ "Донбаське промислово-транспортне 
пiдприємство", м. Донецьк 2469 тис. грн., ДП "УКРДIПРОМЕЗ", м. Днiпропетровськ 2115 тис. грн., ТОВ 
"ТОНДО", м. Кривий Рiг 1974 тис. грн., ТОВ "НППФ "Галактика", м. Днiпропетровськ 1616 тис. грн. 

- заборгованостi за основнi засоби, обладнання, запаснi частини:  
ЗАТ "Макiївський металургiйний завод",  м. Макiївка  363373 тис. грн., фiлiя ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", 

м. Донецьк 9485 тис. грн., ТОВ "Український графiт", м. Запорiжжя 6003 тис. грн., ТОВ "СЕРВIС-IНВЕСТ", м. 
Донецьк 5483 тис. грн., ТОВ "Модифiкатор", м. Донецьк 5028 тис. грн., ВАТ "Новокраматорський 
машинобудiвельний завод", м. Краматорськ 4060 тис. грн., ВАТ "АЗОВМАШ" 2802 тис. грн., ВАТ 
"ДНЕПРОТЯЖМАШ", м. Днiпропетровськ 2400 тис. грн. 

- iнша заборгованiсть - понад чотириста контрагентiв з невеликою заборгованiстю на загальну суму  
71331тис. грн. 

В статтi "Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв" вiдображена сума авансiв, одержаних вiд iнших 
юридичних осiб в рахунок наступних постачань продукцiї, послуг. Поточна заборгованiсть з одержаних авансiв 
склала: на початок року 526516 тис. грн., на кiнець звiтного року 1594649 тис. грн., у т. ч. ВАТ 
"КРАСНОДОНУГОЛЬ", м. Краснодон 201000,0 тис. грн., ВАТ "Iнгулецький ГЗК", м. Кривий Рiг  520227 тис. 
грн., ТОВ "МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ", м. Донецьк 626715 тис. грн., ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", м. Київ 125694 
тис. грн., ЗАТ СТIВIДОРНАЯ КОМПАНIЯ "АВЛIТА", м. Севастополь 71000 тис. грн., ТОВ "СКIФ-ШIППIНГ", 
м. Донецьк 49749 тис. грн., ПП "СПЕЦСЕРВIС", м. Єнакiєве 90,5 тис. грн., КП ЕГС "СЕРВIС", м. Єнакiєве 16,9 
тис. грн., ТОВ "ПРОМБУД-3000", м. Запорiжжя 15,6 тис. грн., ТОВ "ДАНКО", м. Донецьк 13,4 тис. грн., ТОВ 
"ДРБО 1", м. Донецьк 10,5 тис. грн., ЧП "ЕРIКА", м. Днiпрдзержинськ 24,6 тис. грн., iншi понад вiсiмдесят 
контрагентiв з невеликою заборгованiстю на загальну суму 92,5 тис. грн. 

В статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" вiдображена зобов'язання пiдприємства по 
платежам до бюджету  у сумi 4173 тис. грн., з них: податок на прибуток з фiзичних осiб - 1266 тис. грн.; плата за 
землю 583 тис. грн.; комунальний податок 23 тис. грн.; збiр за забруднення навколишнього середовища 767 тис. 
грн.; платежi за спецiальне використання прiсних водних ресурсiв 1493 тис. грн.;  податок з власникiв 
транспортних засобiв - 41 тис. грн.  

В статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" на загальну суму 2248 тис. грн. 
вiдображенi зобов'язання по збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування (2025 тис. грн.), на обов'язкове 
соцiальне страхування (6 тис. грн.) та страхування на випадок безробiття (217 тис. грн.).  

В статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" вiдображена сума заборгованостi з оплати 
працi робiтникам ВАТ в сумi 10089 тис. грн. У звiтному роцi не було випадкiв затримання виплат по заробiтнiй 
платi. Заборгованiсть є поточною, за грудень мiсяць 2010 р.  

Зобов'язання за облiгацiями та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. 
 Станом на звiтну дату пiдприємство не має непогашеної частини боргу за кредитами.  
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КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00191193 

Територія Донецька область, ЄНАКIЄВЕ за КОАТУУ 1412000000 

Орган 
державного 
управління 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ за СПОДУ 6544 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
за КВЕД 27.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про фінансові результати 
за 2010 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13 238 130 9 258 225 
Податок на додану вартість 015 ( 1 612 745 ) ( 1 069 610 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 2 753 082 ) ( 2 061 420 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

035 8 872 303 6 127 195 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 10 076 550 ) ( 6 647 032 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 

050 0 0 

   збиток 055 ( 1 204 247 ) ( 519 837 ) 
Інші операційні доходи 060 5 789 568 2 417 989 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 156 781 ) ( 127 269 ) 
Витрати на збут 080 ( 78 614 ) ( 83 818 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 5 737 907 ) ( 2 481 894 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 

100 0 0 

    збиток 105 ( 1 387 981 ) ( 794 829 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 491 661 31 868 
Інші доходи 130 175 065 519 239 
Фінансові витрати 140 ( 35 247 ) ( 15 811 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 338 190 ) 
Інші витрати 160 ( 184 690 ) ( 427 349 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
   прибуток 170 0 0 

    збиток 175 ( 941 192 ) ( 1 025 072 ) 
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    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  
припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  
припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  162 632 167 946 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 

190 0 0 

    збиток 195 ( 778 560 ) ( 857 126 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 

200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 

220 0 0 

    збиток 225 ( 778 560 ) ( 857 126 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 
рядка 

За звітний період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 9 416 609 6 278 265 
Витрати на оплату праці 240 337 461 232 506 
Відрахування на соціальні заходи 250 96 268 78 134 
Амортизація 260 112 099 99 464 
Інші операційни витрати 270 457 770 310 791 
Разом 280 10 420 207 6 999 160 

 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 10550688 10550688 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 10550688 10550688 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -73,79234 -81,23887 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -73,79234 -81,23887 
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки: За результатами дiяльностi пiдприємства у 2010 роцi був отриманий чистий збиток у розмiрi 
778560 тис. грн. Визнання та оцiнка доходiв i витрат здiйснювалася згiдно з вимогами П(С)БО 15 "Доходи" та 
П(С)БО 16 "Витрати". 

Доходи i витрати пiдприємства включалися до складу Звiту про фiнансовi результати на пiдставi 
принципiв нарахування та вiдповiдностi. Тому доходи i витрати визначалися, коли вони вiдбувалися (а не тодi, 
коли отримувалися або сплачувалися грошовi кошти) i вiдображалися в бухгалтерському облiку та фiнансовому 
звiтi тих перiодiв, до яких вони належать. Витрати визнавалися на основi прямого зв'язку мiж ними та 
отриманими доходами. 

У 2010 роцi на пiдприємствi здiйснювалися операцiї, пов'язанi з операцiйною, iнвестицiйною та 
фiнансовою дiяльнiстю. За результатами операцiйної дiяльностi у 2010 роцi був отриманий збиток у розмiрi 
1387981 тис. грн. До складу операцiйної дiяльностi пiдприємства увiйшли операцiї iз списанням простроченої 
заборгованостi, списанням ТМЦ, операцiйна оренда, реалiзацiя запасiв, операцiйнi курсовi рiзницi, отриманi та 
сплаченi штрафи.  
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Прибуток вiд фiнансової дiяльностi у звiтному перiодi склав 456414 тис. грн. (р.110,120,140). До складу 
фiнансової дiяльностi увiйшли суми отриманих вiдсоткiв банкiв, доходи выд первинного визнання фiнансових 
iнструментiв та витрати при дисконтуваннi фiнансових зобов'язань.. 

Збиток вiд iнвестицiйної дiяльностi у 2010 роцi склав 9625 тис.грн. ( р. 130 та 160 ). До складу 
iнвестицiйної дiяльностi увiйшли суми доходу вiд  лiквiдацiї необоротних активiв, курсової рiзницi, фiнансових 
iнвестицiй та iншi. 

Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi є збиток у сумi 941192  тис. грн.  
Чистий збиток дорiвнює 778560 тис. грн. 
Класифiкацiя доходiв та витрат, одержаних ВАТ "ЄМЗ" у 2010 роцi виглядає таким чином: 
Дохiд вiд реалiазацiй продукцiї з ПДВ 13238130 тис. грн. 
ПДВ 1612745 тис. грн. 
Iншi вирахування з доходу 2753082 тис. грн. 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї 8872303 тис. грн. 
Собiвартiсть реалiзованоi продукцiї  10076550 тис. грн. 
Валовий збиток 1204247 тис. грн. 
Iншi операцiйнi доходи у сумi 5789568 тис. грн. у т.ч.: 
- дохiд вiд реалiзацiї iн.валюти 1282303 тис. грн. 
- iнша реалiзацiя 4381356 тис. грн. 
- дохiд вiд курсової рiзницi 85476 тис. грн. 
- дохiд вiд iнвентаризацiї 11003 тис. грн. 
- лом  амортизацiйний 17278 тис. грн. 
- вiд викупу векселiв 1209 тис. грн. 
- дохiд вiд оренди 4291 тис. грн. 
- дохiд   цеху загального харчування 2299 тис. грн. 
- дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 1007 тис. грн. 
- iншi 3346 тис. грн. 
Адмiнiстративнi витрати 156781 тис. грн. 
Витрати на збут 78614 тис. грн. 
Iншi операцiйнi витрати у сумi 5737907 тис. грн., в т.ч.: 
- витрати на реалiзацiю iн.валюти 1280891 тис. грн. 
- витрати по iншiй реалiзацiя 4335096 тис. грн. 
- курсова рiзниця 58582 тис. грн. 
- втрати вiд псування та за старiння запасiв  4727 тис. грн. 
- витрати на вишукування i розробки 35030 тис. грн. 
- витрати   цеху загального харчування 4488 тис. грн. 
- штрафи 1046 тис. грн. 
- собiвартiсть вiд оренди 2148 тис. грн. 
- собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 937 тис. грн. 
- недостачi i втрати вiд псування матерiальних цiностей 180 тис. грн. 
- iншi втрати вiд операцiйної дiяльностi 14782 тис. грн. 
Iншi фiнансовi доходи у сумi 491661 тис. грн. , в т.ч.: 
- отриманi проценти банку 116 тис. грн. 
- дохiд вiд первiсного визнання фiнансових iнструментiв 491545 тис. грн. 
Iншi  доходи у сумi 175065 тис. грн., в т. ч.: 
- доход вiд лiквiдацiї необоротних активiв 16813 тис. грн. 
- дохiд вiд фiнансових iнвестицiй 41997 тис. грн. 
- дохiд вiд вiдшкодування залiзничних тарифiв 78002 тис. грн. 
- дохiд вiд оприходування матерiалiв вi ремонтiв 16336 тис. грн. 
- дохiд вiд соцсфери 6757 тис. грн. 
- курсова рiзниця 5158 тис. грн. 
- дохiд вiд вiдшкодування послуг по зберiганню та перевалюванню 9466 тис. грн. 
- iншi 536 тис. грн. 
Фiнансовi витрати (вiдсотки при дисконтуванi фiнансових зобов'язань) 35247 тис. грн. 
Iншi  витрати у сумi 184690 тис. грн., в т.ч.: 
- собiвартiсть реалiзацiї  фiнансових iнвестицiй 41997 тис. грн. 
- собiвартiсть вiдшкодованого залiзничного тарифу 78002 тис. грн. 
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КОДИ 
Дата 31.12.2010 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00191193 

Територія Донецька область, ЄНАКIЄВЕ за КОАТУУ 1412000000 
Орган 
державного 
управління 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ за СПОДУ 6544 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
за КВЕД 27.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про рух грошових коштів 
за 2010 рік 

Форма N 3  Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття Код  
рядка 

За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
           Надходження від:  
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

 
  

010 

 
10 332 573 

 
9 247 379 

Погашення векселів одержаних 015 361 - 
Покупців і замовників авансів  020 2 288 368 465 969 
Повернення авансів   030 120 159 564 
Установ банків відсотків за поточними рахунками  035 119 296 
Бюджету податку на додану вартість  040 255 029 353 990 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів)  

045 - - 

Отримання субсидій, дотацій  050 34 44 
Цільового фінансування  060 - 8 
Боржників неустойки (штрафів, пені)  070 573 2 
Інші надходження 080 2 716 814 2 475 451 
            Витрачання на оплату:  
Товарів (робіт, послуг)  

 
090 

 
(       11 309 631   ) 

 
(     10 229 835  ) 

Авансів  095 (    2 049 884  ) (   644 570  ) 
Повернення авансів  100 (     123 612   ) (    133 606  ) 
Працівникам  105 (    259 320  ) (     189 203  ) 
Витрат на відрядження  110 (    3 106   ) (        2 022   ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість  115 (          -          ) (        251        ) 
Зобов'язань з податку на прибуток  120 (     13        ) (          -             ) 
Відрахувань на соціальні заходи  125 (       132 648    ) (     95 067    ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів)  

130 (    63 749    ) (      47 729   ) 

Цільових внесків  140 (        5 243   ) (     1 866    ) 
Інші витрачання  145 (       1 281 635    ) (     1 322 857  ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  150 365 148 35 697 
Рух коштів від надзвичайних подій  160 - - 
Чистий рух коштів від операційної діяльності  170 365 148 35 697 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: 
         фінансових інвестицій  

 
  
  

180 

 
126 218 

 
56 283 

         необоротних активів  190 1 290 96 
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         майнових комплексів  200 - - 
Отримані:  
         відсотки  

 
210 

- 295 

         дивіденди  220 - - 
Інші надходження  230 2 738 633 206 
Придбання:     
         фінансових інвестицій  240 (    46 541   ) (      322 271  ) 
         необоротних активів  250 (      337 097   ) (    401 129  ) 
         майнових комплексів  260 (           -           ) (           -            ) 
Інші платежі  270 (       103 644       ) (      79 601     ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  280 (357 036) (113 121) 
Рух коштів від надзвичайних подій  290 - - 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  300 -357 036 -113 121 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     
Надходження власного капіталу  310 - - 
Отримані позики  320 - - 
Інші надходження  330 35 666 - 
Погашення позик  340 (             -           ) (            -            ) 
Сплачені дивіденди  350 (            -            ) (             -            ) 
Інші платежі  360 (           -            ) (            -            ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  370 35 666 - 
Рух коштів від надзвичайних подій  380 - - 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  390 35 666 - 
Чистий рух коштів за звітний період  400 43 778 -77 424 
Залишок коштів на початок року  410 40 659 118 473 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  420 895 (390) 
Залишок коштів на кінець року  430 85 332 40 659 

 
Примітки: Звiт про грошових коштiв визначено за змiстом, формою i вимогами, вiдповiдно до Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV, П(С)БО 4 
"Звiт про рух грошових коштiв", затвердженим наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 87 вiд 31.03.1999 р. 
(iз змiнами).  

Метою складення звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, 
правдивої та неупередженої iнформацiї щодо змiн, що вiдбулися у грошових коштах та їх еквiвалентах за 
звiтний перiод. Iнформацiя про змiни в грошових коштах - це iнформацiя про джерела надходжень грошових 
коштiв протягом звiтного перiоду та напрями їх використання. Звiт про рух грошових коштiв надає додаткову 
iнформацiю для користувачiв фiнансової звiтностi щодо змiн що стались у балансi пiдприємства, а також 
iнформацiю стосовно доходiв та витрат, що були отриманi та сплаченi грошовими коштами. Крiм того, Звiт про 
рух грошових коштiв, у поєднаннi з iншими фiнансовими звiтами, надає змогу:  

1. Оцiнити здатнiсть пiдприємства генерувати майбутнi позитивнi грошовi потоки.  
2. Зробити висновки щодо спроможностi пiдприємства погашати свої зобов'язання та сплачувати 

дивiденди.  
3. Оцiнити грошовi та негрошовi операцiї пiдприємства, що вiдносяться до iнвестицiйної та фiнансової 

дiяльностi.   
Залишок грошових коштiв на початок року дорiвнює 40659 тис. грн.  
Залишок грошових коштiв на поточному рахунку ВАТ "ЄМЗ"станом на 31.12.2010 р. складає 85332 тис. 

грн., з них у касi 3 тис .грн., на поточному рахунку в банку 85269 тис. грн., iншi рахунки в банку 60  тис. грн. 
 Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду зменшилися на 43778  тис. грн., з них:  
- збiльшилися вiд операцiйної дiяльностi на 365148 тис. грн.;  
- зменшилися вiд iнвестицiйної дiяльностi на 357036 тис. грн.;  
- збiльшилися вiд фiнансової дiяльностi на 35666 тис. грн.;  
Рух коштiв з операцiйної дiяльностi вiдбувся в результатi наступних операцiй:  
- надходжень грошових коштiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у сумi 10332573тис. грн.; 

вiд погашення векселiв одержаних у сумi 361 тис. грн.; вiд покупцiв i замовникiв авансiв у сумi 2288368 тис. 



127 

 



128 

 

КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00191193 

Територія Донецька область, ЄНАКIЄВЕ за КОАТУУ 1412000000 
Орган 
державного 
управління 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ за СПОДУ 6544 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
за КВЕД 27.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про власний капітал 
за 2010 рік 

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 160 898 0 0 307 082 40 224 70 617 0 0 578 821 
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року 

050 160 898 0 0 307 082 40 224 70 617 0 0 578 821 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 381 027 0 53 648 0 0 434 675 
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( -81 105 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( -81 105 ) 
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 1 069 0 0 0 0 1 069 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( -7 129 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( -7 129 ) 

Дооцінка нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
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 120 0 0 0 14 454 0 0 0 0 14 454 
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

130 0 0 0 0 0 -778 560 0 0 -778 560 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений 
акцій (часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані 
активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 308 316 0 -724 912 0 0 -416 596 
Залишок на кінець року 300 160 898 0 0 615 398 40 224 -654 295 0 0 162 225 

Примітки: Власний капiтал - частина в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його зобов'язань. 
Власний капiтал ВАТ станом на 31.12.2010 р. складають кошти статутного фонду пiдприємства, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу та суми 

нерозподiленого прибутку. 
Статутний капiтал Товариства за станом на 31.12.2010 р. сплачений в повному обсязi у встановленi законодавством термiни та вiдповiдає установчим 
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КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 00191193 

Територія Донецька область, ЄНАКIЄВЕ за КОАТУУ 1412000000 

Орган державного 
управління 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ за СПОДУ 6544 

Галузь МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
за КВЕД 27.10.0 

Середньооблікова 
чисельність працюючих 

6 933 Контрольна сума  

Одиниця виміру тис.грн. 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2010 pік 

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів 
Код  
рядка 

Залишок на початок 
року 

Надійшло за 
рік 

Переоцінка (дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нараховано 
амортизації 
за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 
за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 
(пероцінена
) вартість 

накопи-
чена 
аморти-
зація 

первісної 
(пере-
оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 
аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 
аморти-
зація 

первісної 
(пере-
оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 
аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 
аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

010 159 106 0 0 0 34 34 248 0 0 0 125 320 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової властивості 040 424 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 424 

Авторське право та суміжні з ним права 050 2 778 1 038 3 033 0 0 0 0 1 774 0 0 0 5 811 2 812 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 080 3 361 1 568 3 033 0 0 34 34 2 022 0 0 0 6 360 3 556 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 6 360 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 3 556 
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II. Основні засоби 

Групи основних засобів 
Код  
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нараховано 
амортизації 
за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

у тому числі 

одержані за 
фінансовою 
орендою 

передані в 
оперативну оренду 

первісна 
(пероціне
на) 

вартість 

знос 

первісної 
(пере-
оціненої) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість 

знос 

первісної 
(пере-
оціненої) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість 

знос 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість 

знос 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна нерухомість 105 52 2 0 2 040 -1 426 0 0 237 0 7 234 1 187 9 326 0 0 0 9 326 0 
Капітальні витрати на поліпшення 
земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та передавальні 
пристрої 

120 383 606 44 333 22 757 41 444 -69 221 1 146 236 32 987 0 -7 234 -1 187 439 427 6 676 0 0 10 184 0 

Машини та обладнання 130 272 335 41 501 120 111 -51 372 -92 482 1 668 673 53 296 0 0 0 339 406 1 642 0 0 349 0 
Транспортні засоби 140 187 226 15 954 247 140 272 -30 919 4 597 1 067 16 239 0 0 0 323 148 207 0 0 69 0 
Інструменти, прилади, інвентар 
(меблі) 

150 575 84 389 -187 -187 0 0 103 0 0 0 777 0 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 19 416 8 694 2 126 -2 919 -6 554 27 9 3 602 0 0 0 18 596 5 733 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 114 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні матеріальні 
активи 

200 5 368 5 374 3 660 0 0 190 120 3 613 0 0 0 8 838 8 867 0 0 6 6 

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 260 868 743 116 056 149 290 129 278 -200 789 7 628 2 105 110 077 0 0 0 1 139 683 23 239 0 0 19 934 6 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0 
  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 57 216 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 1 852 203 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 9 326 
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III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 468 954 1 207 600 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 18 385 32 973 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 

300 7 202 470 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 1 382 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 

320 0 0 

Інші 330 114 061 43 566 
Разом 340 608 602 1 285 991 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
 
 
 
 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 0 0 16 339 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 16 339 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю  

(421) 
0 

      за справедливою вартістю (422) 0 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 
16 339 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
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V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 4 291 2 148 

Операційна курсова різниця 450 85 476 58 582 
Реалізація інших оборотних активів 460 1 007 937 
Штрафи, пені, неустойки 470 500 1 046 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 

480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 5 698 294 5 675 194 
у тому числі:  
відрахування до резерву сумнівних боргів 

491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 0 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 491 661 35 247 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 41 997 41 997 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 5 158 4 242 
Безоплатно одержані активи 610 5 X 
Списання необоротних активів 620 X 4 519 
Інші доходи і витрати 630 127 905 133 932 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 
основної діяльності 

(633) 
0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 3 
Поточний рахунок у банку 650 85 269 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 

660 60 

Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 85 332 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 
0 
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VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

Збільшення за 
звітний рік 

Викорис-
тано  у 
звітному 
році 

Сторновано 
використан
у суму у 
звітному 
році 

Сума 
очікуваного 
відшкодуванн
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 
року 

нарахован
о 

(створено) 

додаткові 
відраху-
вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 12 977 45 179 0 42 013 0 0 16 143 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 169 130 39 988 0 0 0 0 209 118 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 10 501 0 0 0 0 10 501 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 20 652 0 178 10 141 3 0 10 686 
Разом 780 202 759 95 668 178 52 154 3 0 246 448 
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VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 
збільшення 

чистої вартості 
реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 288 458 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  

810 1 585 0 0 

Паливо 820 21 334 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 3 0 0 
Будівельні матеріали  840 710 0 0 
Запасні частини 850 73 231 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 

880 22 036 0 0 

Незавершене виробництво 890 50 477 0 0 
Готова продукція 900 149 034 0 0 
Товари 910 0 0 0 
Разом 920 606 868 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
0 

      переданих у переробку (922) 48 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 4 076 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

 
 
 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  
до 12 
місяців 

від 12 до 18 
місяців 

від 18 до 36 
місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

940 9 035 928 8 649 538 138 866 247 524 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 14 416 1 824 10 949 1 643 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 12 076 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 180 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 

970 8 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

 

 
 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:   
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 

1160 0 
 

 
 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 0 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 

1220 194 545 

 на кінець звітного року 1225 371 631 
Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 

1230 0 

 на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 

1240 -177 086 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1241 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених       
податкових активів 

1242 -177 086 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 

1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 14 454 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      
податкових активів 

1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 

1253 14 454 
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 112 099 
Використано за рік - усього 1310 112 099 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 

1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 

1312 109 066 

 з них машини та обладнання 1313 109 066 
 придбання (створення) нематеріальних  
 активів 

1314 3 033 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 

1315 0 

 1316 0 
 1317 0 
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XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 
рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на 
початок року 

надійшл
о за рік 

вибуло за рік нарахов
ано 

амортиз
ації за 
рік 

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті 

залишок на 
кінець року залишок 

на 
початок 
року 

надійшл
о за рік 

зміни 
вартості 
за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 
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13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п  Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій 
формі 

 (тис. грн.) 

у 
відсотках 
до всієї 
вироблен

ої 
продукції 

у 
натураль
ній 
формі 

(фізична 
од.вим.) 

у грошовій 
формі  

(тис. грн.) 

у 
відсотках 
до всієї 
реалізова
ної 

продукції 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Заготовка 2402 тис. тонн 9 489 629,23 54,21 3007,7 12 139 646,90 91,70 
2 Металопрокат 127,7 тис. тонн 645 446,19 3,69 138,3 675 860,15 5,11 

3 
Чавун (для внутрiшнього 

виробництва) 
2171,2 тис. 
тонн 

6 961 474,37 39,77 0 0,00 0,00 
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13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної 

собівартості реалізованої 
продукції (у відсотках) 

1 2 3 
1 Основна сировина та допомiжнi матерiали 46,4 
2 Кокс доменний, вуглi 28,74 
3 Природний газ та енергетичнi послуги 11,62 
4 Витрати на поточнi, капiтальнiремонти та технiчне обслуговування 7,07 
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