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І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00191193
4. Місцезнаходження
86429, м. Єнакієве, пр. Металургів, буд. 9
5. Міжміський код, телефон та факс
0625292301 0625253380

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на http://emz.metinvestholding.com
сторінці
(адреса сторінки)

мережі
Інтернет

2107,20/4
(дата>

в

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
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19. Примітки:
На посаду корпоративного секретаря НІКОГО не призначено, їнформацїя щодо посади
корпоративного секретаря не заповнюється.
Протягом звітного періоду ПАТ «ЄМЗ» не брало участі у створені юридичних осіб, розділ
"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" не заповнюється.
Випуски облігацій, похідних цінних паперів та інших цінних паперів не зареєстровано; інформація
про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, про похідні цінні папери не
заповнюється.
ПАТ «ЄМЗ» не здійснювало публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій, іпотечних
сертифікатів, сертифікатів ФОН, тому не заповнюється інформація про:
- конвертацію цінних паперів;
- заміну управителя;
- керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних сертифікатів);
- трансформацію (перетворення) іпотечних активів (для емітентів іпотечних сертифікатів);
- зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним
боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів);
- іпотечне покриття (інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; про
розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям; про співвідношення розміру іпотечного покриття з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного
періоду; про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття);
- заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (для емітентів
іпотечних цінних паперів).
ПАТ «ЄМЗ» складає Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності,
Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
відсутня.
Випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі
об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, не реєстрували, Звіт про стан об'єкта
нерухомості не заповнюється.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

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

А01 231453

3. Дата проведення державної
реєстрації

23.06.2003

4. Територія (область)

Донецька

5. Статутний капітал (грн)

160897992.00

6. Відсоток акцій у статутному
капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв)
статутного капіталу, що передано до
статутного капіталу державного
(національного) акціонерного
товариства та/або холдингової
компанії

0

8. Середня кількість працівників
(осіб)

6923

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

24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів, 38.32
Відновлення відсортованих відходів, 41.20 Будівництво
житлових і нежитлових будівель

10. Органи управління підприємства

Згідно Статуту ПАТ "ЄМЗ" органами Товариства є: Вищий
орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган Товариства
(одноосібний) - Генеральний директор Товариства;
Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними
зборами акціонерів). Органи Товариства діють в межах
своїх повноважень та компетенції, що визначається
Статутом Товариства. Утворення та відкликання (зміна)
органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних
зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту.
Генеральний директор товариства - Подкоритов Олександр
Леонідович (призначено генеральним директором згідно
Рішення Загальних зборів акціонерів №8 від 15.08.2006).
Одноособовий член Наглядової ради товариства - Приватна
компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В.
(Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)
(реєстраційний номер 24321697) місцезнаходження:
Alexanderstraat 23, 2514JM 's-Gravenhage, The Netherlands
(Александерштраат 23, 2514JM м. Гаага, Нідерланди).
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю
Метінвест Б.В. (Private Lrnited Liability Company Metinvest
B.V.) (реєстраційний номер 24321697) Рішенням Загальних
зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року
обрано з 30 березня 2012 року одноособовим членом
Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
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Ревізійна комісяї не обиралась. Зміни протягом звітного
періоду в персональному складі органів емітента не було.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у національній валюті

ВІДДІЛЕННЯ №2 ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" В м.
ЄНАКІЄВЕ

2) МФО банку

343851

3) поточний рахунок

26004962487201

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

ВІДДІЛЕННЯ №2 ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" В м.
ЄНАКІЄВЕ

5) МФО банку

343851

6) поточний рахунок

26007962482775

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Заготівля , переробка,
металургійна переробка
металобрухту чорних металів

АВ № 597572

07.11.2011

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

29.11.2016

Опис
Надання послуг з перевезення
пасажирів і небезпечних вантажів
автомобільним транспортом
Опис
Медична практика

Опис

Виробництво електричної енергії

Опис

Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.

АВ № 610385

Міністерство транспорту та
зв'язку України Головна державна
22.02.2012
інспекція на автомобільному
транспорті

Необмежена

Строк дії ліцензії - необмежений. Ліцензія отримана для здійснення внутрішніх
перевезень пасажирів автобусами.
АГ № 600315

05.07.2012

Міністерство охорони здоров'я
України

Необмежена

Строк дії ліцензії необмежений з 29.03.2012. Ліцензія отримана для
функціонування відокремленого підрозділу (філії) ПАТ «ЄМЗ» санаторіяпрофілакторія «Сонячний».
АГ № 578492

11.08.2011

Національна комісія регулювання
електроенергетики України
(НКРЕ)

10.08.2021

Товариство є основним споживачем-власником електричних мереж, мережі якого
безпосередньо підключені до мереж організації, що електропередає, або до
магістральних (міждержавних) електромереж. Діяльність по виробництву
э/энергии підлягає ліцензируванню в тому випадку, якщо встановлена потужність
устаткування по виробництву э/энергии складає 5 МВт і більш. Дію виданої
ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у
діючому законодавстві України.
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Виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та
установках з використанням
нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії
Опис
Господарська діяльність,
пов'язана із створенням об'єктів
архітектури
Опис
Придбання, зберігання,
використання прекурсорів
(списку 2 таблиці І'У) "Переліку
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів"

Опис

Діяльність з використання джерел
іонізуючого випромінювання

Опис

Дозвіл виконувати технічний
огляд (крім первинного та
позачергового у разі закінчення
граничного строку експлуатації,
виникнення аварії), випробування
вантажопідіймальних кранів,
підйомників, що знаходяться на
балансі підприємства станом на
30.04.2014
Опис
Дозвіл на продовження
виконання роботи підвищеної
небезпеки

Опис

АГ № 500434

11.08.2011

Національна комісія регулювання
електроенергетики України
(НКРЕ)

10.08.2021

Ліцензія отримана для виробництва теплової енергія на теплоелектроцентралях
підприємства. Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за
умови відсутності змін у діючому законодавстві України.
АВ №589673

27.07.2011

Державна архітектурнобудівельна інспекція України

27.07.2016

Ліцензія отримана для здійснення спеціальних видів робіт по проектуванню. Дію
виданої ліцензії не планується продовжувати на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.

АВ № 585417

29.06.2011

Державний комітет України з
питань контролю за наркотиками

16.06.2016

Ліцензія отримана для забезпечення процесів при виробництві металопродукції з
використанням мінімально необхідної кількісті прекурсорів. Дію виданої ліцензії
планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у діючому
законодавстві України.
ОВ № 050120

04.11.2009

Південно-східна Державна
інспекція з ядерної та радіаційної
безпеки

04.11.2014

Державний орган, що видав: Південно-східна Державна інспекція з ядерної та
радіаційної безпеки державного комітету ядерного регулювання України. Ліцензія
отримана для експлуатації, отримання (придбання), передачі (збуту) і зберігання
ДІВ, а саме: релейних радіоізотопних приладів, нейтронних аналізаторів вологості,
апаратів рентгенівських імпульсних наносекундних автономних і спектрометрів
рентгенівських багатоканальних, рівномірів розплаву укомплектованих ДІВ. Дію
виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності
змін у діючому законодавстві України.

560.14.30

23.05.2014

Державна служба гірничого
нагляду та промислової безпеки
України

22.05.2019

Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.
2118.11.3074.30.0

24.05.2011

Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду

24.05.2016

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки:
- випробування:
неруйнівний контроль: візуально-оптичний (УГ), ультразвуковий (иТ),
магнітопорошковий (МЕ); руйнівний контроль: вимирювання твердості, механічні
випробування, металографічні дослідження;
- технічне діагностування (експертне обстеження)
наступного обладнання: вантажопідіймальні крани, підйомники самохідні та
причіпні.
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Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.
Дозвіл на спеціальне
водокористування ПАТ «ЄМЗ»
база відпочинку «Луч»
Опис
Дозвіл на спеціальне
водокористування ПАТ «ЄМЗ»
пансіонат «Рубін»
Опис
Дозвіл на виконання робіт
підвищеної небезпеки

Опис

УКР-ДОН-4927

11.08.2011

Державне управління охорони
навколишнього природного
середовища в Донецькій області

01.08.2014

Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.
УКР-ДОН-4916

04.08.2011

Державне управління охорони
навколишнього природного
середовища в Донецькій області

01.09.2014

Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.
1466.11.1427.10.0

17.08.2011

Територіальне управління
Держгірпромнагляду по
Донецькій області

17.08.2016

Державний орган, що видав дозвіл: Державний комітет України з
промисловоїбезпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд)
територіальне управління Держгірпромнагляду по Донецькій області.
Дозволяється ПАТ «ЄМЗ» виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
зварювальні, газополум'яні. наплавні, напилювальні та паяльні роботи; роботи в
охоронних зонах ліній електропередачі, діючих газопроводів; роботи в діючих
електроустановках до 110 кВ включно; роботи в зонах дії струму високої частоти,
іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів;
роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів; роботи в
термічних цехах і дільницях па електротермічних установках підвищеної та
високої частоти; роботи з небезпечними речовинами (II. III. IV класу небезпеки за
ГОСТ 12.1.007-76) та інертними газами; експлуатація, ремонт та технічне
обслуговування об'єктів, обладнання та приладів, пов'язаних з використанням,
зберіганням та транспортуванням небезпечних речовин; зберігання, експлуатація
балонів із стисненими, зрідженими та інертними газами, їх заповнення,
спорожнення; виконання газонебезпечних робіт і робіт у
вибухопожежонебезпечних зонах; роботи, пов'язані з підготовкою балонів до
зливу-наливу небезпечних речовин (стиснений газ-кисень); злив в резервуари
нафтопродуктів; застосування лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпатльовок на
основі нітрофарб, полімерних композицій; обслуговування акумуляторних
батарей; гасіння вапна; обслуговування генераторних ацетиленових установок;
чищення дахів будинків та споруд; ливарні, плавильні, заливальні роботи і
термообробка лиття; виробництво, переробка, розподіл, зберігання і застосування
продуктів розподілення повітря (кисень); розподіл і застосування природного та
супровідних металургійному виробництву (коксового, доменного) газів;
обслуговування станів гарячої прокатки (крім стану 280); роботи, пов'язані з
відпалюванням сталі, сплавів і відливок; гранулювання доменного шлаку; роботи,
пов'язані з вибиванням відливок із застосуванням відбійних молотків; управління,
завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, просівальних,
змішувальних механізмів; обслуговування вальцювальних, штампувальних
верстатів та автоматів; ремонт машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, а саме: обладнання для основного виробництва та транспортування у
металургійній, ливарній промисловості, ливарного обладнання; налагодження,
ремонт та реконструкція електроустановок та електрообладнання, крім
вибухозахисних, які застосовуються у вугільній промисловості; ремонт (з
застосуванням зварювання) устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів:
-парових і водогрійних котлів;
-трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і
температурою води вище 115°С; посудин, що працюють під тиском понад 0,07
МПа; аварійно-рятувальні роботи, а також практичні навчання та тренування,
пов'язані з проведенням цих робіт; експлуатація і ремонт водозбірних споруд;
роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, замкнутому просторі;
земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій; роботи на висоті, у тому числі з риштувань,
з механічними підіймачами; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою
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машин і механізмів; такелажні та стропальні роботи; управління тракторами та
самохідним технологічним устаткуванням; механічна обробка деревини і металів;
розвантаження, складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в тарі);
експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, що знаходиться на балансі
підприємства під час проведення експертизи.
Дію виданого дозволуплануєтьсяпродовжити на наступнийтермін за
умовивідсутностізмін у діючомузаконодавствіУкраїни.
Дозвіл на виконання роботи
підвищеної небезпеки

Опис

Дозвіл на виконання роботи
підвищеної небезпеки

Опис

Дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
Опис
Дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами ПАТ
«ЄМЗ»
Опис
Дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами ПАТ
«ЄМЗ»
Опис
Дозвіл на розміщення відходів у
2014 р. ПАТ «ЄМЗ»
Опис
Дозвіл на спеціальне
водокористування ПАТ «ЄМЗ»
база відпочинку "Шалаш"
Опис
Дозвіл на виконання будівельних
робіт "Киснева станція. Зовнішні
об'єкти комплексу"
Опис
Дозвіл на спеціальне

3366.11.3074.30.0

26.09.2011

Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду

26.09.2016

Дозволяється ПАТ «ЄМЗ» виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
випробування електроустановок та електрообладнання. Дію виданого дозволу
планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у діючому
законодавстві України.
3367.11.3074.30.0

26.09.2011

Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду

26.09.2018

Дозволяється ПАТ «ЄМЗ», Макіївській філії виконання робіт підвищеної
небезпеки, а саме: випробування електроустановок та електрообладнання. Дію
виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.
1412000000-33

31.12.2013

Міністерство екології та
природних ресурсів України

31.12.2018

Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.

1413536300-287

23.08.2012

Державне управління охорони
навколишнього природного
середовища в Донецькій області

23.08.2017

Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.

1413500000 - 288 04.09.2012

Державне управління охорони
навколишнього природного
середовища в Донецькій області

04.09.2017

Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.
3211

29.10.2013

Міністерство екології та
природних ресурсів України

31.12.2014

Дозвіл дійсний з 01.01.2014 до 31.12.2014. Дію виданого дозволу планується
продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у діючому
законодавстві України.
УКР-ДОН-5759

03.02.2014

Департамент екології та
природних ресурсів Донецької
обласної державної адміністрації

01.02.2017

Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.
ДЦ11512130640

31.07.2012

!нспекція Державного
архітектурно-будівельного
контролю у Донецькій області

Необмежена

Строк дії дозволу - до завершення будівельних робіт.
УКР-ДОН-5376

31.10.2012

Державне управління охорони

01.11.2015
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водокористування Макіївська
філія ПАТ «ЄМЗ»
Опис
Дозвіл на спеціальне
водокористування ПАТ «ЄМЗ»
Опис
Дозвіл на виконання будівельних
робіт (будівництво резервної
турбоповітрядувки для ДП №№3,
5)

навколишнього природного
середовища в Донецькій області
Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.
УКР-ДОН-5576

ДЦ11512188020

Опис
Дозвіл на виконання будівельних
робіт «Будівництво систем
очищення на водовипусках
підприємства в ріку Булавін з
установкою приладів обліку
обсягів вод, що скидаються, на
ПАТ «Єнакієвський
металургійний завод»
м.Єнакієве»

114131370487

3728/2.2

Опис

!нспекція Державного
архітектурно-будівельного
контролю у Донецькій області

Необмежена

14.05.2013

Управління дозвільних процедур
Державної архітектурнобудівельноЇ інспекції України

Необмежена

22.08.2013

Головне управління
ДЕРЖСАНЕШДСЛУЖБИ у
Донецькій області

22.08.2016

Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.

ГУ115132890587

15.10.2013

Управління дозвільних процедур
Державної архітектурно будівельноЇ інспекції України

Необмежена

Строк дії дозволу - до завершення робіт.

!У 115140920051

01.04.2014

Державна архітектурнобудівельна інспекція України

Необмежена

Строк дії дозволу - до завершення робіт.

Опис
Дозвіл на виконання будівельних
робіт "ПАТ "Єнакієвський
металургійний завод"
Будівництво нової аглофабрики"

11.10.2012

Строк дії дозволу - до завершення робіт.

Опис
Дозвіл на виконання будівельних
робіт «Заміна застарілих систем
газоочищення вапняновипалювального цеху на ПАТ
«Єнакієвський металургійний
завод» м.Єнакієве»

01.05.2016

Строк дії дозволу - до завершення будівельних робіт.

Опис
Дозвіл Державної санітарноепідеміологічноїслужби МОЗ
України на проведення робіт з
джерелами іонізуючих
випромінювань в установах
України

Державне управління охорони
навколишнього природного
середовища в Донецькій області

Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови
відсутності змін у діючому законодавстві України.

Опис
Дозвіл на виконання будівельних
робіт «Будівництво установок для
вдування пиловугільного палива в
домені печі №1,3 та 5 ПАТ
«Єнакієвський металургійний
завод» I, II пускові комплекси»

14.05.2013

!У 115141330551

13.05.2014

Державна архітектурнобудівельна інспекція України

Необмежена

Строк дії дозволу - до завершення робіт.
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VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Генеральний директор
Подкоритов Олександр Леонідович

д/н д/н д/н

1964
повна вища, Челябінський політехнічний інститут,
кваліфікація - інженер-механік
23.0
ВАТ "Мечел" Челябінський металургійний комбінат,
головний інженер
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.
Протягом звітного періоду змін у персональному складі
органів управління не було.
Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЄМЗ" від 01.04.2014
№114 встановлено термін повноважень Генерального
директора ПАТ "ЄМЗ" Подкоритова О.Л. до "01" квітня
2015 року (включно).
Генеральний директор Подкоритов О.Л. не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Головний бухгалтер
Білецький Микола Олександрович

д/н д/н д/н

1956
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

8. Опис

повна вища, Комунарський гірничо-металургійний
інститут, кваліфікація - інженер-металург, Донецький
державний університет, кваліфікація - економіст
30.4
Єнакієвський ордена Трудового Червоного Прапору
металургійний завод, заступник начальника відділу
маркетингу
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.
Протягом звітного року змін у персональному складі
органів управління не було.
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Головний бухгалтер Білецький М.О. не має непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини.
1. Посада
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8. Опис

одноособовий член Наглядової ради
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю
Метінвест Б.В.

д/н 24321697 д/н

0
д/н
0
д/н
Протягом звітного періоду змін у персональному складі
органів управління не було.
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VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИМ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
Акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул. Б. Грінченка, буд.
3
д/н

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії

+380442796540 +380442791322
д/н
1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним
товариством «Національний депозитарій України» Правила
Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від
01.10.2013 №2092). Ці Правила визначають загальний порядок надання
Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій
України», який набуває статусу Центрального депозитарію цінних
паперів послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності,
проведення ним операцій у системі депозитарного обліку, здійснення
Центральним депозитарієм контролю за депозитарними установами та
регулюють відносини, що виникають в процесі провадження
депозитарної діяльності між Центральним депозитарієм та його
клієнтами - емітентами, депозитарними установами, Національним
банком України, депозитаріями-кореспондентами, Розрахунковим
центром, кліринговими установами та іншими особами відповідно до
законодавства України.
ПАТ "НДУ" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів
Товариства у бездокументарній формі. Між ПАТ "ЄМЗ" та ПАТ "НДУ"
укладено договір про обслуговування випусків цінних паперів.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
23785133
83050, Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, буд.
52
серія АЕ №286565
08.10.2013
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або іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ

+380623371041 +380623371041
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Між ПАТ "ЕМЗ" та ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам
ПАТ "ЄМЗ".
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206

4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
серія АД №034421

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

11.06.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс

+380442775000 +380442775001

8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку
Між ПАТ "ЄМЗ" та ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" укладено договір
про допуск цінних паперів до торгівлі.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
Акціонерне товариство
36184092

4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
серія АГ №399339

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

22.10.2010

7. Міжміський код та
телефон/факс

+380444957474 +380444957473

8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку
Між ПАТ "ЄМЗ" та ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" укладено договір
щодо включення до Біржового списку ПАТ "Українська біржа" простих
іменних акцій ПАТ "ЄМЗ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО
НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
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"АУДЕК"
2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

13480208
83048, Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул.Університетська, буд.
77, к.425

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

0185

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс

+380623110793 +380623110793
ДІЯЛЬНІСТЬ

8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма

у сферї бухгалтерського облїку й аудиту; консультування з
питань оподаткування

Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та
консультаційних послуг «АУДЕК» проводить аудит повного пакету
річної фінансової звітності відповідно до МСФЗ.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФГРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)"
Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

21603903
01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

0152

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс

+380444906777 +380444906738

8. Вид діяльності
9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей

ДІЯЛЬНІСТЬ

у сферї бухгалтерського облїку та аудиту

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» проводить аудит фінансової звідності
на відповідність МСФЗ.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА"
Приватне акціонерне товариство
13490997
83052, Україна, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 100
серія АГ №569967
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вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

26.04.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс

+380623483800 +380623483887

8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя, перестрахування,
оцінювання ризиків та завданої шкоди, діяльність страхових агентів і
брокерів
ПрАТ "УАСК АСКА" надає ПАТ "ЄМЗ" послуги страхування майна та
цивільної відповідальності; послуги добровільного медичного
страхування (Ліцензія серії АГ № 569965, видана Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України 26.04.2011).
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ"
Приватне акціонерне товариство
24309647
03186, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5
серія АВ № 500013

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа

06.06.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс

+380444559285 +380444928492
Страхова діяльність у формі добровільного: страхування життя

8. Вид діяльності

9. Опис

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА-ЖИТТЯ" надає
послуги добровільного колективного пенсійного страхування життя та
здоров'я.
Fitch Ratings. Ltd.

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Корпорація
1316230
30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN, UK
д/н

6. Дата видачі ліцензії
або іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

+44 (0) 20 3530 1000 +44 (0) 20 3530 2524
Кредитний аналіз, кредитна оцінка, Міжнародні та національні
рейтинги
15

9. Опис

Fitch Ratings - міжнародне рейтингове агентство, діяльність якого
націлена на надання своєчасних і точних оцінок кредитоспроможності
емітентів, здійснення високоякісного кредитного аналізу і надання
першокласних аналітичних послуг емітентам, інвесторам і банкірам.
Агентство володіє глибокими аналітичними знаннями і "критичною
масою" досвіду, які використовуються інвесторами і компаніями по
управлінню ризиками при проведенні інноваційних операцій на ринках
капіталу, охоплюючих всі класи активів, галузі промисловості і сектори
ринку. Грунтуючись на органічному зростанні компанії і серії
стратегічних поглинань інших агентств, Fkch Ratings демонструє
бурхливе зростання протягом двох останніх десятиліть, результатом
якого з'явилася присутність компанії по всьому світу, на всіх ринках
інструментів з фіксованим доходом. Штаб-квартири Frich Ratings
знаходяться в Нью-Йорку і Лондоні. Агентство також має 49 офісів в
більш ніж 90 країнах світу. Frich є дочірньою компанією Fmalac,
міжнародної фінансової групи з штаб-квартирою в Парижі, Франція.
Frtch працює з широким спектром емітентів з Росії і СНД вже більше 15
років і присвоює міжнародні і національні кредитні рейтинги банкам,
небанківським фінансовим організаціям, страховим компаніям,
емітентам корпоративного сектора, регіональним і місцевим органам
влади, суверенним урядам. Frtch також рейтингує випуски боргових
інструментів з фіксованим доходом і операції структурного
фінансування.
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VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.07.2010

589/1/10

Державна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

иА4000079966

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

15.25

10550688

160897992.00

100

Опис

Торгівля простими іменними акціями ПАТ «ЄМЗ» здійснюється на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (тікер - ЕММ2) та ПАТ " Українська
біржа " (тікер - ЕММ2). Торгівля на зовнішньому ринку не здійснюється.
Торгівля акціями ПАТ «ЄМЗ» здійснюється на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (тікер - БКМ2).
- повне найменування організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».
- між ПАТ «ЄМЗ» та ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» укладено договір про допуск цінних паперів до торгівлі №11-006961 від 23.01.2012;
- до лістингу організатора торгівлі включені прості іменні акції, бездокументарної форми існування;
- акції ПАТ «ЄМЗ» допущені до торгів та станом на 30.06.2014 перебували у Котирувальному Списку 2 рівня Біржового Списку ПФТС.
За даними ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»:
Найвища ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» протягом 1 кварталу 2014 року -47,0000 грн./акція;
Найнижча ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» протягом 1 кварталу 2014 року -30,2500 грн./акція;
Середня ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» протягом 1 кварталу 2014 року - 34,0983 грн./акція.
Станом на 31.03.2014 року акції ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному Списку 2 рівня Біржового Списку ПФТС.
Загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «ЄМЗ» у 1 кварталі 2014 року - 1,4 млн. грн.
Найвища ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» протягом 2 кварталу 2014 року - 46,30 грн./акція;
Найнижча ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» протягом 2 кварталу 2014 року - 33,20 грн./акція;
Середня ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» протягом 2 кварталу 2014 року - 38,10 грн./акція.
Станом на 30.06.2014 року акції ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному Списку 2 рівня Біржового Списку ПФТС.
Найвища ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» протягом 6 місяців 2014 року - 47,00 грн./акція;
Найнижча ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» протягом 6 місяців 2014 року - 30,25 грн./акція;
Середня ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» протягом 6 місяців 2014 року - 36,00 грн./акція.
Загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «ЄМЗ» за 6 місяців 2014 року - 2,7 млн. грн.
Торгівля акціями ПАТ «ЄМЗ» здійснюється на ПАТ " Українська біржа " (тікер - БКМ2).
- повне найменування організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство «Українська біржа».
- між ПАТ «ЄМЗ» та ПАТ «Українська біржа» укладено договір №252^/13 -000566 від 14.03.2013;
- до лістингу організатора торгівлі включені прості іменні акції, бездокументарної форми існування;
- акції ПАТ «ЄМЗ» включені до біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» та станом на 30.06.2014 знаходились в другому рівні лістингу.
За даними ПАТ «Українська біржа»:
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Найвища ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 1 кварталі 2014 року - 52,00 гри.;
Найнижча ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 1 кварталі 2014 року - 30,05 грн.;
Середня ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 1 кварталі 2014 року - 35,13 грн.
Загальний обсяг укладених угод з продажу акцій ПАТ «ЄМЗ» у 1 кварталі 2014 року - 37204742,27 грн.
Станом на 31.03.2014 року акції ПАТ «ЄМЗ» включені до біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» та знаходились в другому рівні лістингу.
Найвища ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 2 кварталі 2014 року - 47,3 грн.;
Найнижча ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 2 кварталі 2014 року - 33,00 грн.;
Середня ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 2 кварталі 2014 року - 40,38 грн.
Станом на 30.06.2014 року акції ПАТ «ЄМЗ» включені до біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» та знаходились в другому рівні лістингу.
Найвища ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами за 6 місяців 2014 року - 52,00 грн.;
Найнижча ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами за 6 місяців 2014 року -30,05 грн.;
Середня ціна на акції ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами за 6 місяців 2014 року - 37,64 грн.
Загальний обсяг укладених угод з продажу акцій ПАТ «ЄМЗ» за 6 місяців 2014 року - 57851008,10 грн.
Інформація про ринкову капіталізацію емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі
торгівлі.
За даними ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»:
Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 1-му кварталі 2014 року біржового контракту склав 32,6250 грн.
Ринкова капіталізація станом на день укладення останнього у 1-му кварталі 2014 року біржового контракту склала 0,3442 млрд. грн.
Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 2-му кварталі 2014 року біржового контракту склав 46,25
грн./акція.
Ринкова капіталізація станом на день укладення останнього у 2-му кварталі 2014 року біржового контракту склала 0,49 млрд. грн.
За даними ПАТ «Українська біржа»:
Ринкова капіталізація станом на 31.03.2014 склала 352181965,44 грн.
Ринкова капіталізація станом на 27.06.2014 склала 471404739,84 грн.
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними
паперами

X

188

X

X

за облігаціями (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

188

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

16620

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

23006863

X

X

Усього зобов'язань

X

23023671

X

X

Види зобов'язань

у тому числі:

Опис:

Станом на звітну дату підприємство не має непогашеної частини боргу за кредитами.
Зобов'язання підприємства за векселями станом на 30.06.2014 складають 188 тис. грн. це довгострокові фінансові зобов'язання за довгостроковими векселями строком
погашення більше року ВАТ "Дебальцевський завод металургійного
машинобудівництва".
Податкові зобов'язання станом на 30.06.2014 становлять 16619 тис. грн., з них:
Розрахунки по збору за первинну реєстрацію транспортних засобів 0,8 тис. грн.;
Розрахунки по збору за спец. використання водних ресурсів 2778 тис. грн.;
Розрахунки з екологічного податку 8491 тис. грн.;
Розрахунки по збору за використання радіочастотним ресурсом 0,3 тис. грн.;
Розрахунки з податку на нерухоме майно 0,3 тис. грн.;
Розрахунки з плати за землю / орендної плати 612,7 тис. грн.;
Розрахунок інших податків до місцевого бюджету 1,3 тис. грн.
Розрахунки з ПДФО 4734,6 тис. грн.
Інші зобов'язання ПАТ"ЄМЗ" станом на 30.06.2014 склали 23006864 тис. грн. з них:
- довгострокові резерви на додаткове пенсійне забезпечення 380776 тис. грн.;
- інші довгострокові зобов'язання 957335 тис. грн. (довгострокова торгівельна
кредиторська заборгованість)
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 20563038 тис. грн., у
т.ч.:
Короткострокова торгівельна кредиторська заборгованість 16841947 тис. грн.
Короткострокова торгівельна кредиторська заборгованість - Неотфактуровані поставки
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31559 тис. грн.
Короткострокова торгівельна кредиторська заборгованість (комісія) 3150380 тис. грн.
Короткострокова торгівельна кредиторська заборгованість за осн. засоби 539152 тис. грн.
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування, а саме
розрахунки по єдиному соціальному внеску 12881 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 23714 тис. грн.
(розрахунки з персоналом по заробітній платі);
- поточна кредиторська заборгованість з одержаних авансів 937623 тис. грн., у т. ч.
короткострокові інші аванси отримані 1111421 тис. грн.
короткострокові інші аванси отримані - ПДВ (173815) тис. грн.
короткострокові інші аванси отримані за основні засоби 17 тис. грн.
- поточні забезпечення 32737 тис. грн., у т.ч.:
короткостроковий резерв на забезпечення виплат відпусток і за вислугу 18552 тис. грн.
короткостроковий резерв на забезпечення виплат персоналу при звільнені 1620 тис. грн.
короткостроковий резерв на виплату бонусів персоналу 3025 тис. грн.
короткострокові податки, збори на ФОП у результаті інших виплат персоналу 7577 тис.
грн.
короткостроковий резерв на забезпечення інших витрат і платежів 1963 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання 98760 тис. грн., у т. ч.:
короткострокова кредиторська заборгованість за роялті 118 тис. грн.
короткострокова кредиторська заборгованість інша фінансова заборгованість 97187 тис.
грн.
короткострокова кредиторська заборгованість за претензіями признаними 1 тис. грн.
розрахунки з підзвітними особами 1 тис. грн.
короткострокова інша кредиторська нефінансова заборгованість (21) тис. грн.
короткострокова кредиторська заборгованість з утримань із заробітної плати 1474 тис.
грн.
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2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
Обсяг виробництва
№ з/п

Основні види
продукції*

1

Обсяг реалізованої продукції

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

у грошовій
формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій формі
(тис. грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

2

3

4

5

6

7

8

1

Заготовка

709,81 тис. тонн

3545401.88

60.65

412,14 тис. тонн

2236250.73

48.55

2

Катанка

203,64 тис. тонн

1133437.51

19.39

166,16 тис. тонн

1035714.90

22.49

3

Арматура

141,02 тис. тонн

815100.11

13.94

143,55 тис. тонн

876301.25

19.03
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3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина та інші основні ТМЦ та змінне обладнання

52.94

2

Кокси, вуглі

17.21

3

Енергоносії (гази, вода,дизельне паливо та інші паливномастильні матеріали)

14.92

4

Зар.плата з нарох.,послуги сторон. на пот. ремонти та тех.
обслугов., утримання, оренду, аморт. ОЗ

8.62

5

Інші витрати

6.31
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 07 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00191193

за КОАТУУ

1412000000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

24.10

6809

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
пр. Металургів, буд. 9, м. Єнакієве,
Донецька обл., 86429

Адреса

Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

10461

8997

0

первісна вартість

1001

22186

22163

0

накопичена амортизація

1002

11725

13166

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

936956

1302865

0

Основні засоби:

1010

2929452

2792427

0

первісна вартість

1011

2960869

3008837

0

знос

1012

31417

216410

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи
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Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

44937

197997

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3921806

4302286

0

Запаси

1100

1180826

1301899

0

Виробничі запаси

1101

638999

658381

0

Незавершене виробництво

1102

264288

410685

0

Готова продукція

1103

277539

232833

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

13101727

16220302

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

300713

38630

0

з бюджетом

1135

294526

255307

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

18969

18969

0

з нарахованих доходів

1140

73561

73561

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2348

2472

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

16339

16339

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

116026

253336

0

Готівка

1166

11

65

0

Рахунки в банках

1167

69569

156084

0

Витрати майбутніх періодів

1170

29124

28698

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи
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резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

15115190

18190544

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

19036996

22492830

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

160898

160898

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

688083

638345

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

40224

40224

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-661826

-1369201

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(1107 )

(1107 )

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

226272

-530841

0

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов'язання

1505

372920

380776

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

1515

893038

957522

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

25

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1265958

1338298

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

554

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

16882675

20563038

0

за розрахунками з бюджетом

1620

18124

16620

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

15620

12881

0

за розрахунками з оплати праці

1630

20272

23714

0

за одержаними авансами

1635

573055

937623

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

33086

32737

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

1380

98760

0

Усього за розділом III

1695

17544766

21685373

0

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

19036996

22492830

0

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Примітки

"Примітки до проміжної фінансової звітності за 1 півріччя
£014 р.", підготовлені відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності, в повному обсязі наведені
в\розділі «Примітки до фінансової звітності, складеної
овідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності».

Керівник

Подкоритов Олександр Леонідович

Головний бухгалтер

ілецький Микола Олександрович
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Дата(рік, місяць,
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2014 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

7444136

6175503

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(7216550)

(6141004)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

227586

34499

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1337406

138319

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 81431 )

(121391 )

Витрати на збут

2150

(261202)

( 155638 )

Інші операційні витрати

2180

( 1100722 )

( 107654 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття
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Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

121637

0

збиток

2195

(0)

(211865 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

180

138

Інші доходи

2240

37114

120766

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(930783 )

(761181 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 128496 )

( 143645 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

(900348 )

( 995787 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

153060

153172

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

(747288 )

( 842615 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-35

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-35

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-35

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-747323

-842615

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

6692225

5428214

Витрати на оплату праці

2505

257964

235167

Відрахування на соціальні заходи

2510

93122

91186

Амортизація

2515

185061

158144

28

Інші операційні витрати

2520

1484821

481046

Разом

2550

8713193

6393757

IV, РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

10524047

10510966

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-71.00766

-80.16532

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

"Примітки до проміжної фінансової звітності за 1 півріччя
І014 р.", підготовлені відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності, в повному обсязі наведені
в і дзділі «Примітки до фінансової звітності, складеної
^повідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності».
дкоритов Олександр Леонідович
цький Микола Олександрович
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Дата(рік, місяць,
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

7955828

7418439

Повернення податків і зборів

3005

357639

285266

у тому числі податку на додану вартість

3006

354730

285266

Цільового фінансування

3010

0

8

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1773823

399244

Надходження від повернення авансів

3020

186449

3178051

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

180

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

187

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

41128

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 7636574 )

( 8295617)

Праці

3105

(204405 )

( 193337 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 100072 )

( 105246 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(63712 )

( 51886 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(1 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(63712 )

( 51885 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(1918180 )

(1251293)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 15853 )

( 10839 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(6386 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 40 )

(0)

Інші витрачання

3190

(24457 )

( 1205163 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

351941

161241

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

119

7237

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

25

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 153786 )

( 176496 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(6276 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-153667

-175510

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

495

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

( 1554 )

Погашення позик

3350

3

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-3

-1059

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

198271

-15328

Залишок коштів на початок року

3405

116025

40905

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-60960

937

Залишок коштів на кінець року

3415

253336

26514

Примітки

"Примітки до проміжної фінансової звітності за 1 півріччя
2Ьі4рЛ підготовлені відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності, в повному обсязі наведені
в довділі «Примітки до фінансової звітності, складеної
ювідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності».

Керівник

Подкоритов Олександр Леонідович

Головний бухгалтер

ілецький Микола Олександрович
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Дата(рік, місяць,
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2014 р.

Стаття

1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0
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Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

34

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

.V

Примітки

грошових коштів (за непрямим методом) не
складався.

Керівник

ірЦоритов Олександр Леонідович

Головний бухгалте

ькии Микола Олександрович
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
^

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

2014 | 07 | 01

^тг™-™
за

00191193

Є Д Р П О У

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2014 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

160898

722779

-34696

40224

-661826

0

-1107

226272

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

160898

722779

-34696

40224

-661826

0

-1107

226272

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-747288

0

0

-747288

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

-35

0

0

0

0

0

-35

36

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

37

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-49703

0

0

39913

0

0

-9790

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

38

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-49738

0

0

-707375

0

0

-757113

Залишок на
кінець року

4300

160898

673041

-34696

40224

-1369201

0

-1107

-530841

Примітки

"Примітки до проміжної фінансової звітності за 1 півріччя 2014 р.", підготовлені
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, в повному обсязі
наведені в розділі «Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності»,

Керівник

Подкоритов Олександр Леонідович

Головний бу:

Білецький Микола Олександрович
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ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2014 Р.
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ.
Єнакієвський металургійний завод було створено в 1897 році. У 1993 році, в рамках програми
приватизації в Україні, державне підприємство "Єнакієвський державний металургійний завод"
було перетворено у відкрите акціонерне товариство. Найменування Відкритого акціонерного
товариства «Єнакієвський металургійний завод» викладене відповідно до вимог та положень
Закону України «Про акціонерні товариства» як Публічне акціонерне товариство «Єнакієвський
металургійний завод» (далі - Компанія). Зміна найменування юридичної особи зареєстрована
31.03.2011. У 2011 році створено Макіївську філію ПАТ «ЄМЗ» на базі орендованого майна
ЗАТ «Макіївський металургійний завод». Відомості про створення філіалу внесені в Єдиний
державний реєстр 31.03.2011. ПАТ «ЄМЗ» входить до групи «Метінвест».
Основною діяльністю Компанії є виробництво напівфабрикатів та готової металопродукції і
реалізації ії на внутрішньому ринку і за кордоном.
Юридична адреса Компанії: Україна, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Металургів 9.
2 Основні положення облікової політики
Основа підготовки. Ця проміжна фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 34»Проміжна фінансова звітність».. При підготовці цієї
фінансової звітності використовувалися положення облікової політики Компанії відповідно до
МСФЗ. Основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової
звітності, описані нижче.
Ця фінансова звітність підготовлена за принципом обліку за історичною вартістю, за винятком
основних засобів, які оцінюються за переоціненою вартістю.
Фінансова звітність Компанії представлена в тисячах гривен. Якщо не вказане інше, усі суми в
Примітках приведені з округленням до тисячи гривен.
Істотні бухгалтерські оцінки і судження при застосуванні облікової політики. Підготовка
фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає, щоб керівництво застосовувало власний
розсуд, оцінки і допущення, які впливають на застосування облікової політики і вказану в звіті
величину активів і зобов'язань, прибутків і витрат. Оцінки і пов'язані з ними допущення
засновані на минулому
досвіді і інших чинниках, які при існуючих обставинах є
обгрунтованими, результати яких формують основу професійних суджень про балансову
вартість активів і зобов'язань, які не доступні з інших джерел. Не дивлячись на те, що ці оцінки
грунтуються на усій наявній у керівництва інформації про поточні обставини і події, фактичні
результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Області, де такі судження особливо важливі,
області, які характеризуються підвищеною складністю, і області, де допущення і розрахунки
мають велике значення для фінансової звітності по МСФЗ, описані в Примітці 3
Перерахунок іноземної валюти. Статті, показані у фінансовій звітності оцінюються з
використанням валюти основного економічного середовища, в якій Компанія працює
(функціональної валюти). Суми у фінансовій звітності оцінені і представлені в національній
валюті України, гривні, яка є функціональною валютою і валютою представлення звітності
Компанії. Операції в іноземній валюті враховуються за обмінним курсом Національного банку
України (НБУ), встановленому на дату операції. Курсові різниці, що виникають в результаті
розрахунку по операціях в іноземній валюті, включаються в звіт про фінансові результати на
підставі обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції.
Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривни по офіційному
курсу обміну, який встановлює Національний банк України (НБУ) на відповідну звітну дату.
Прибуток і збитки від курсових різниць, що виникають в результаті перерахунку активів і
зобов'язань, показуються у складі курсових різниць в звіті про фінансові результати.
На 30 червня 2014 року, основний курс обміну, що використався для перерахунку сум в
іноземній валюті, склав 11,823346 гривен за долар США (31 грудня 2013 року - 7.993 гривен за
долар США).
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Нині українська гривна не є вільно конвертованою валютою за межами України.
Основні засоби. Основні засоби враховуються використовуючи модель переоцінки.
Справедлива вартість визначається за підсумками оцінки, проведеної незалежними
оцінювачами. Регулярність переоцінки залежить від зміни справедливої вартості
переоцінюваних активів. Подальші надходження основних засобів враховуються за первісною
вартістю. Первинна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів.
Вартість активів, побудованих власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на
оплату праці і відповідну частину виробничих накладних витрат. За станом на 30 червня
2014року і 31 грудня 2012 року основні засоби враховувалися за переоціненою вартістю, мінус
накопичена амортизація і знецінення.
Збільшення балансової вартості основних засобів за підсумками переоцінки відбивається в звіті
про сукупний дохід і збільшує резерв переоцінки в капіталі. Після переоцінки об'єкту основних
засобів накопичена амортизація на дату переоцінки віднімається з валової балансової вартості
активу, після чого чиста вартість активу трансформується до його переоціненої вартості.
Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової вартості
того ж активу, признається в звіті про сукупний дохід і зменшує раніше визнаний резерв
переоцінки в складі капітала. Усі інші випадки зменшення балансової вартості відбиваються в
звіті про фінансові результати. Резерв переоцінки, відбитий у складі капіталу, відноситься
безпосередньо на нерозподілений прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки реалізована,
тобто коли актив реалізується або списується або коли Компанія продовжує його
використовувати. У останньому випадку сума реалізованої переоцінки є різницею між
амортизацією на основі переоціненої балансової вартості активу і амортизацією на основі його
первинної вартості.
Після визнання основні засоби поділяються на компоненти, що представляють собою об'єкти,
вартість яких значна і які можуть амортизуватися окремо.
Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які признаються окремо, капіталізується, а
балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються
тільки в тих випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від
основного засобу. Усі інші витрати признаються в звіті про фінансові результати у складі
витрат в тому періоді, в якому вони понесені.
Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли
подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток і
збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і балансової
вартості цих активів і признаються в звіті про фінансові результати.
Амортизація основних засобів враховується в звіті про фінансові результати, використовуючи
лінійний метод з тим, щоб зменшити первинну або переоцінену вартість окремих активів до
ліквідаційної вартості протягом терміну їх експлуатації, що залишився. Амортизація
нараховується з моменту введення активів в експлуатацію. Очікувані залишкові терміни
експлуатації наступні:
Залишкові терміни експлуатації, років
Будівлі і споруди 3 - 48 років
Машини і виробниче устаткування 1 - 23 років
Інші основні засоби 3 - 10 років
Ліквідаційна вартість основного засобу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б нині
від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання об'єкту
основних засобів були такими, які очікуються у кінці терміну його експлуатації. Коли Компанія
має намір використовувати основний засіб до кінця періоду його фізичного існування,
ліквідаційна вартість такого основного засобу прирівнюється до нуля.
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Компанія капіталізує витрати по позикових засобах, які безпосередньо відносяться до
придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, у складі вартості цього
активу.
Незавершене будівництво являє собою аванси за основні засоби і вартість основних засобів,
будівництво яких ще не завершене. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх
введення в експлуатацію.
Знецінення нефінансових активів.
Активи, що амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення у разі якихнебудь подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування балансової вартості
може стати неможливим. Збиток від знецінення признається в сумі, на яку балансова вартість
активу перевищує вартість його відшкодування, а також суму переоцінки, раніше визнану у
складі капіталу. Вартість відшкодування активу - це його справедлива вартість за вирахуванням
витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них вище. Для оцінки
можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують окремо
розрізняні грошові потоки (на рівні одиниць, що генерують грошові кошти). Нефінансові
активи, окрім гудвіла, що піддалися знеціненню, на кожну звітну дату аналізуються на предмет
можливого сторнування знецінення.
Фінансові інструменти-терміни оцінки. Фінансові інструменти відображаються за
справедливою вартістю або амортизованою вартістю.
Справедлива вартість - це ціна, яка може бути отримана при продажу активу або сплачена при
передачі зобов'язання при проведенні операції на добровільній основі між учасниками ринку на
дату оцінки.
Амортизована вартість являє собою вартість при первісному визнанні фінансового інструмента
мінус погашення основного боргу плюс нараховані відсотки, а для фінансових активів - мінус
будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані відсотки
включають амортизацію відстрочених при первісному визнанні витрат на проведення операції і
будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної
процентної ставки. Нарахований процентний дохід та нараховані процентні витрати не
відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей звіту про
фінансовий стан.
Первинне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи і зобов'язання спочатку
враховуються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу
вартість при початковому визнанні якнайкраще підтверджує ціна операції, за винятком
операцій з пов'язаними сторонами, які проводяться за ціною, встановленою контрактом.
Прибуток або збиток при початковому визнанні враховується тільки тоді, коли є різниця між
справедливою вартістю і ціною операції, яку можуть підтвердити існуючі поточні ринкові
операції з такими ж інструментами або методи оцінки, для яких використовується тільки
відкрита ринкова інформація.
Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первинного визнання фінансові зобов'язання,
дебіторська заборгованість, кредити Компанії оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки, а фінансові активи - за вирахуванням
збитків, що зазнали, від знецінення. Премії і дисконт, включаючи первинні витрати на
проведення операції, включаються в балансову вартість відповідного інструменту і
амортизуються з використанням ефективної процентної ставки інструменту.
Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує свої фінансові активи як: кредити та
дебіторська заборгованість. Керівництво визначає категорію фінансових активів при їх
первісному визнанні.
Кредити та дебіторська заборгованість включають кредити, дебіторську заборгованість, які
виникають, коли Компанія надає товари або кошти безпосередньо дебітору, крім дебіторської
заборгованості, яка створюється з наміром продажу одразу або протягом короткого проміжку
часу. Вони відображаються в складі оборотних активів, крім тих, у яких строк погашення
перевищує 12 місяців після звітної дати. Такі активи відносяться до категорії необоротних
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активів. В балансі кредити і дебіторська заборгованість відносяться до категорії дебіторської
заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості.
Знецінення фінансових активів. За наявності у Компанії об'єктивного доказу знецінення
фінансового активу, і у разі, якщо його балансова вартість (розрахована по методу
амортизованої вартості) перевищує відшкодовувану вартість, вважається, що фінансовий актив
знецінився. Відшкодована вартість фінансового активу дорівнює величині майбутніх грошових
потоків, дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка. Балансова вартість
зменшується до величини відшкодованої вартості шляхом створення резерву по відповідних
статтях фінансових активів. Сума збитку від знецінення фінансових активів включається у
відповідний рядок звіту про фінансові результати за звітний період.
Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнання фінансових активів,
коли (і) активи погашені або права на грошові потоки від них витекли іншим чином, (іі) коли
Компанія передала, в основному, усі риски і вигоди володіння або (ііі) коли Компанія не
передавала і не зберігала, в основному, усі риски і вигоди володіння, але не зберегла контроль.
Контроль зберігається, коли контрагент не має практичної можливості цілком продати актив
незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткових обмежень на продаж.
Запаси. Товарно- матеріальні запаси показані за первісною вартістю або чистою вартістю
реалізації, поклад від того, яка з них нижче. Вартість запасів визначається по
середньозваженому методу. Вартість готової продукції і незавершеного виробництва включає
вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі
накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає
витрат по позикових засобах. Чиста вартість реалізації є розрахунковою ціною реалізації в ході
нормального ведення бізнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над
активом і відповідних витрат на збут.
Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість спочатку
враховуються за справедливою вартістю, а надалі оцінюється за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на знецінення.
Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує
об'єктивне свідоцтво того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості
відповідно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість
по основній діяльності знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі боржника,
вірогідність його банкрутства або фінансової реорганізації, а також несплата або прострочення
платежу. Сума резерву є різницею між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю
майбутніх грошових потоків, дисконтованих по первинній ефективній процентній ставці.
Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку
признається в звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Коли
дебіторська заборгованість по основній діяльності стає неповоротною, вона списується за
рахунок резерву під дебіторську заборгованість по основній діяльності. Повернення раніше
списаних сум кредитується за рахунок інших доходів, показаних в чистій сумі у звіті про
фінансові результати.
Передплати. Передоплати враховуються за первісною вартістю за вирахуванням резерву на
знецінення Якщо є свідоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься
передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується, а відповідний
збиток від знецінення признається в звіті про фінансові результати.
Векселі. Розрахунок по деяких продажах і закупівлях виробляється за допомогою векселів, які є
договірними борговими інструментами.
Продажі та закупівлі, розрахунок за якими планується виробити векселями, обліковуються за
розрахованою керівництвом справедливою вартістю, яка буде отримана або передана при
негрошових розрахунках.
Справедлива вартість визначається на підставі наявних ринкових даних.
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Грошові кошти і їх еквіваленти. Грошові кошти і їх еквіваленти включають гроші в касі,
грошові кошти на банківських рахунках до запитання і інші короткострокові високоліквідні
інвестиції з первинним терміном розміщення до трьох місяців. Всі грошові кошти
обліковуються за номінальною вартістю.
Витрати майбутніх періодів. Витрати майбутніх періодів враховуються за первісною вартістю
мінус наступна амортизація і знецінення. Витрати майбутніх періодів відбиваються в звіті про
фінансові результати за допомогою амортизації, протягом періоду використання відповідних
елементів у виробничому процесі.
Акціонерний капітал. Сума простих акцій підприємства класифікується як капітал. Витрати,
безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, враховуються в капіталі як зменшення суми
надходжень за вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості отриманої
винагороди над номінальною вартістю випущених акцій враховується як емісійний дохід.
Дивіденди. Дивіденди признаються як зобов'язання і віднімаються з капіталу на звітну дату,
тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається в
примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати або запропоновані
або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску. Якщо
зобов'язання по виплаті дивідендів погашається більш ніж через один рік після звітної дати,
воно включається до складу довгострокових зобов'язань і оцінюється за приведеною вартістю
майбутніх грошових потоків, які буде потрібно для погашення зобов'язання з використанням
процентної ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові оцінки вартості грошей в
часі і риски, властиві зобов'язанню. Ефект первинного дисконтування дивідендів і подальша
зміна дисконту враховуються безпосередньо в капіталі.
Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість.
Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість
признається і спочатку оцінюється відповідно до політики обліку фінансових інструментів.
Надалі інструменти з фіксованим терміном погашення переоцінюються за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість
розраховується з урахуванням витрат на проведення операції, а також усіх премій і дисконту
при розрахунку. Фінансові зобов'язання без фіксованого терміну погашення надалі
враховуються за справедливою вартістю
Аванси отримані. Аванси визнаються за первісно отриманими сумами.
Резерви по зобов'язаннях і платежах. Резерви по зобов'язаннях і платежах є нефінансовими
зобов'язаннями і признаються у випадках, коли Компанія має юридичні або передбачувані
зобов'язання в результаті минулих подій, коли існує вірогідність відтоку ресурсів для того, щоб
розрахуватися по зобов'язаннях, і їх суми можна розрахувати з достатньою мірою точності.
Коли існують декілька схожих зобов'язань, вірогідність того, що буде потрібно відтік грошових
коштів для їх погашення, визначається для усього класу таких зобов'язань. Резерв признається,
навіть коли вірогідність відтоку грошей відносно якої-небудь позиції, включеної в один і той же
клас зобов'язань, невелика.
Коли Компанія чекає, що резерв буде відшкодований, наприклад, відповідно до договору
страхування, сума відшкодування признається як окремий актив, причому тільки у випадках,
коли відшкодування практично гарантоване.
Резерви оцінюються за приведеною вартістю витрат, які, як очікується, буде потрібно для
погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що відбиває
поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі і риски, властиві зобов'язанню. Збільшення
резерву з часом признається як процентна витрата.
Умовні активи і зобов'язання. Умовний актив не признається у фінансовій звітності. Інформація
про нього розкривається в тих випадках, коли існує вірогідність отримання економічних вигод
від його використання.
Умовні зобов'язання не признаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує
вірогідність відтоку ресурсів, для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, і їх суму можна
розрахувати з достатньою мірою точності. Інформація про умовні зобов'язання розкривається у
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фінансовій звітності, крім випадків, коли вірогідність відтоку ресурсів, які передбачають
економічні вигоди, є незначною.
Винагороди працівникам. План зі встановленими внесками. Компанія платить на користь своїх
працівників передбачений законодавством єдиний внесок до Пенсійного фонду України.
Внесок розраховуються як відсоток від поточної валової суми заробітної плати і відносяться на
витрати по мірі їх понесення. До складу витрат на оплату праці в звіті про фінансові результати
включені пенсії, що виплачуються на розсуд Компанії, і інші пенсійні виплати.
Винагороди працівникам. План зі встановленими виплатами. Компанія бере участь в
державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід
на пенсію співробітників, що працюють на робочих місцях з шкідливими і небезпечними для
здоров'я умовами. Компанія також надає на певних умовах единоразові виплати при виході на
пенсію. Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з пенсійним планом зі встановленими
виплатами, являє собою поточну вартість певного зобов'язання на звітну дату мінус
коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток і вартість минулих послуг.
Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорічно незалежним актуарієм з
використанням методу прогнозованої умовної одиниці. Поточна сума зобов'язання по
пенсійному плану зі встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування
розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із застосуванням процентних ставок по
високоліквідним корпоративним облігаціям, деномінованими в тій же валюті, в якій
здійснюються виплати, а термін погашення яких приблизно відповідає терміну цього
зобов'язання. Актуарні прибутки та збитки, які виникають в результаті минулих коригувань та
змін в актуарних припущеннях, відображаються за дебетом або кредитом в капіталі в іншому
сукупному доході в тому періоді, в якому вони виникли. Вартість минулих послуг працівників
негайно відображається у звіті про фінансові результати.
Податок на прибуток. Витрати по податку на прибуток включають поточний податок і
відстрочений податок. Поточний податок на прибуток у фінансовій звітності розраховується
відповідно до українського законодавства, яке діє на звітну дату.
Відстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань відносно
перенесених з минулих періодів податкових збитків і тимчасових різниць, що виникають між
податковою базою активів і зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.
Податок на додану вартість. ПДВ розраховується за двома ставками: 20% стягується при
постачаннях товарів або послуг на території України, включаючи постачання без чітко певної
суми винагороди, і імпорті товарів в Україну (окрім випадків, чітко передбачених
законодавством відносно постачань, звільнених від оподаткування ПДВ); 0% застосовується
при експорті товарів і відповідних послуг. Вихідний ПДВ при продажі товарів і послуг
враховується у момент отримання товарів або послуг клієнтом або у момент надходження
платежу від клієнта, залежно від того, що сталося раніше. Вхідний ПДВ враховується таким
чином: право на кредит по вхідному ПДВ при закупівлях виникає у момент отримання
накладної по ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальникові або в момент
отримання товарів або послуг, залежно від того що відбувається раніше, або право на кредит по
вхідному ПДВ при імпорті товарів або послуг виникає в момент сплати податку.
ПДВ по продажах і закупівлях визнається в балансі згорнуто і показується як актив або
зобов'язання до розміру, задекларованого ПДВ в деклараціях. У тих випадках, коли під
знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення
враховується по валовій сумі заборгованості, включаючи ПДВ.
Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди або
коштів, які мають бути отримані, за продані товари і надані послуги в ході звичайної
господарської діяльності Компанії. Виручка від реалізації показана без ПДВ і знижок.
Компанія визнає виручку від реалізації у тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з
достатньою мірою точності, існує вірогідність отримання Компанією майбутніх економічних
вигод і дотримані конкретні критерії по кожному напряму діяльності Компанії. Сума доходу не
підлягає достовірній оцінці доти, поки не будуть врегульовані усі умовні зобов'язання, пов'язані
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з реалізацією. Оцінки Компанії грунтуються на результатах минулих періодів з урахуванням
категорій покупців, видів операцій і специфіки кожної угоди.
Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої
продукції складається з ціни закупівлі, витрат на транспортування, комісій з договорів
постачання і інших відповідних витрат.
Фінансові витрати. Фінансові витрати включають процентні витрати по позикових засобах,
збиток від виникнення фінансових інструментів і збитки від курсової різниці. Усі процентні і
інші витрати, понесені у зв'язку з позиковими засобами, відносяться на витрати з
використанням методу ефективної процентної ставки.
3 Істотні бухгалтерські оцінки і судження при застосуванні облікової політики
Компанія робить оцінки і припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, показаних в
звітності, протягом наступного фінансового року. Оцінки і судження постійно аналізуються і
грунтуються на досвіді керівництва і інших чинниках, включаючи очікування майбутніх подій,
яке при існуючих обставинах вважається обгрунтованим. Окрім згаданих оцінок, керівництво
також використовує певні судження при застосуванні принципів облікової політики. Судження,
які найбільше впливають на суми, визнані у фінансовій звітності, і оцінки, які можуть привести
до значних коригувань балансової вартості активів і зобов'язань протягом наступного
фінансового року, включають наступні:
Справедлива вартість основних засобів. На щорічній основі керівництво Компанії проводить
аналіз відносно того, чи відрізняється суттєво балансова вартість основних засобів від їх
справедливої вартості на кінець кожного звітного періоду. Аналіз базується на індексах цін,
розвитку в технологіях, зміни курсів валют від дати останньої переоцінки, прибутковість
бізнесу й інші фактори. Коли аналіз свідчить про те, що справедлива вартість основних засобів
істотно відрізняється від їх балансової вартості, переоцінка проводиться. Справедлива вартість
визначається на основі амортизованої вартості заміни.
Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській
заборгованості. Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості по
основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах.
При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні чинники: аналіз дебіторської
заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській заборгованості по термінах, їх
зіставлення зі встановленими термінами кредитування клієнтів, фінансове положення клієнтів і
погашення ними заборгованості у минулому. Якби фактично повернені суми були меншими,
ніж за оцінками керівництва, Компанії довелося б враховувати додаткові витрати на знецінення.
Пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам. Керівництво оцінює пенсійні
зобов'язання і інші винагороди працівникам з використанням методу прогнозованої умовної
одиниці на підставі актуарних припущень, що представляють собою всю наявну у керівництва
інформацію про змінних величинах, які визначають остаточну вартість пенсій до виплати і
інших винагород працівникам. Оскільки планом управляє держава, Компанія може не мати
повного доступу до інформації, і, як наслідок, значний вплив на пенсійне зобов'язання можуть
мати допущення про те, коли і чи скористається співробітник раннім виходом на пенсію, чи
необхідно буде Компанії фінансувати пенсійні виплати колишньому співробітникові, залежно
від того, чи продовжував він працювати в шкідливих умовах, вірогідності переходу
співробітників від зайнятості, що припускає фінансування пенсійних виплат державою, до
зайнятості, що припускає фінансування пенсійних виплат Компанією. Поточна вартість
зобов'язань за планом зі встановленими виплатами залежать від ряду чинників, які
визначаються на підставі актуарних розрахунків з використанням ряду допущень. Основні
допущення, використовувані при визначенні чистих витрат (прибутків) по пенсійному
забезпеченню, включають ставку дисконтування. Будь-які зміни в цих допущеннях вплинуть на
поточну вартість зобов'язань. Компанія визначає відповідну ставку дисконтування у кінці
кожного року. Ця процентна ставка повинна використовуватися для визначення поточної
вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, необхідних для погашення пенсійних
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зобов'язань. Інші ключові допущення для пенсійних зобов'язань частково грунтуються на
поточних ринкових умовах.
Податкове законодавство. Податкове, валютне і митне законодавство України продовжує
змінюватися. Суперечливі положення трактуються по-різному. Керівництво вважає, що його
тлумачення є доречним і обгрунтованим, але ніхто не може гарантувати, що податкові органи
його не оспорять
Операції з пов'язаними сторонами. В ході звичайної діяльності Компанія проводить операції з
пов'язаними сторонами. При визначенні того, чи проводилися операції за ринковими або
неринковими цінами, використовуються професійні судження, якщо для таких операцій немає
активного ринку. Фінансові інструменти спочатку признаються за справедливою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Облікова політика Компанії передбачає
віддзеркалення прибутку і збитків від операцій з пов'язаними сторонами, окрім об'єднання
компаній або інвестицій в інструменти капіталу, в звіті про фінансові результати. Основою для
таких суджень є ціни для подібних операцій між незв'язаними сторонами і аналіз ефективної
процентної ставки.
Визнання відстрочених активів по податку на прибуток. Визнані відстрочені податкові активи це податки на прибуток, які будуть відшкодовані через зниження прибутку оподаткування в
майбутньому. Відстрочені податкові активи признаються в тій мірі, відносно якої існує висока
міра вірогідності, що відповідну податкову пільгу вдасться реалізувати.
4 Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами
Для цілей цієї фінансової звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має
можливість контролювати або чинити значний вплив на операційні і фінансові рішення іншої
сторони, або сторони, що знаходяться під загальним контролем. При аналізі кожного випадку
стосунків, які можуть бути стосунками між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих
стосунків, а не лише їх юридичній формі.
Нижче описаний характер стосунків між тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія
здійснювала значні операції або має значні залишки за станом на 30 червня 2014року і
31грудня 2013року.
АКТИВИ / 30.06.2014 р. Група "Метінвест" / 30.06.2014 р.Інші сторони під загальним
контролем / 31.12.2013 Група "Метінвест" /31.12.2013 Інші сторони під загальним контролем
Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість, у тому
числі: / 16 057 428 тис. грн. / 139418 тис. грн. / 13 108 506 тис. грн. / 317 197 тис. грн.
Дебіторська заборгованість по основній діяльності, включаючи заборгованість по комісійних
угодах / 16 043 100 тис. грн. / 122938 тис. грн. / 12 936 668 тис. грн. / 164 222 тис. грн.
Дебіторська заборгованість по проданих векселях / - / - / - / 1 094 тис. грн.
Передоплати постачальникам / 14 328 тис. грн. / 141 тис. грн. / 171 838 тис. грн. / 135 542 тис.
грн.
Векселі до отримання / - / 16 339 тис. грн. / - / 16 339 тис. грн.
Грошові кошти і їх еквіваленти / - / 253 336 тис. грн. / - / 116 026 тис. грн.
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ / 30.06.2014 р. Група "Метінвест" / 30.06.2014 р.Інші сторони під загальним
контролем / 31.12.2013 Група "Метінвест" /31.12.2013 Інші сторони під загальним контролем
Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість у тому
числі: / 25 692 763 тис. грн. / 1 199 764 тис. грн. / 21978133 тис. грн. / 1 862 729 тис. грн.
Довгострокова кредиторська заборгованість / 2 289 274 тис. грн. / - / 2 289 277 тис. грн. / Кредиторська заборгованість по основній діяльності /19 146 191 тис. грн. / 1007170 тис. грн. / 17
812 839 тис. грн. / 1 397 569 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по комісійних угодах / 3 150 379 тис. грн. / 92 464 тис. грн. / 1 668
250 тис. грн. / Аванси отримані / 1009731 тис. грн. /100 012 тис. грн. /207 767 тис. грн. / 463 847 тис. грн.
Інша кредиторська заборгованість / 97 188 тис. грн. / 118 тис. грн. / - / 1 313 тис. грн.
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РЕАЛІЗАЦІЯ / 1 півріччя 2014 Група "Метінвест" / 1 півріччя 2014 Інші сторони під загальним
контролем / 1 півріччя 2013 Група "Метінвест" / 1 півріччя 2013 Інші сторони під загальним
контролем
Реалізація металопродукції / 4 501 254 тис. грн. / - / 6 095 703 тис. грн. / У 1 півріччі 2014 рока і раніше Компанія також здійснює реалізацію металопродукції на
українському ринку асоційованим компаніям СКМ і Метинвеста з подальшим експортом цієї
продукції виступаючи комісіонером у рамках таких операцій. Ці операції здійснюються з
метою управління грошовими потоками. Загальна сума таких операцій за 1 півріччя 2014 року
склала 2836163 тисяч гривен (1 півріччя 2013року - 2606999 тисячи гривен). Реалізація
металопродукції проводиться на умовах, вказаних у відповідних договорах.
ЗАКУПІВЛІ / 1 півріччя 2014 р. Група "Метінвест" / 1 півріччя 2014 р. Інші сторони під
загальним контролем / 1 півріччя 2013 р. Група "Метінвест" / 1 півріччя 2013 р. Інші сторони
під загальним контролем
Закупівлі, включаючи: / 4 509 262 тис. грн. / 1088244 тис. грн. / 3 647073 тис. грн. / 873484 тис.
грн.
Купівля товарів для перепродажу / - / - / - / Придбання сировини і інших матеріалів / 3 762 012 тис. грн. / 756105 тис. грн. /3043140 тис. грн.
/ 531529 тис. грн.
Транспортні послуги / 584 767 тис. грн. / - / 441 450 тис. грн. / 9 816 тис. грн.
Оренда основних засобів / 162 483 тис. грн. / - / 162 483 тис. грн. / Купівля електроенергії / - / 327 685 тис. грн. / - / 327 685 тис. грн.
Купівля страхових послуг / - / 4 454 тис. грн. / - / 4 454 тис. грн.
Інші закупівлі / - / - / - / 5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО
Інформація про рух основних засобів та незавершеного будівництва протягом
1 півріччя 2014 року наведена у наступній таблиці.
На 1 січня 2014 р.
Найменування / Будівлі і споруди / Машини і виробниче обладнання / Інші основні засоби /
Незавершене будівництво, аванси видані під необ.активи / Всього
Первинна вартість / 1 465 809 тис. грн. / 1 447 337 тис. грн. / 47 723 тис. грн. / 936956 тис. грн. /
3 897 825 тис. грн.
Накопичений знос і знецінення / - / - / (31 417) тис. грн. / - / (31 417) тис. грн.
Чиста балансова вартість / 1 465 809 тис. грн. / 1 447 337 тис. грн. / 16 306 тис. грн. / 936 956
тис. грн. / 3 866 408 тис. грн.
1 півріччя 2014
Надходження / 17 185 тис. грн. / 36 576 тис. грн. / 2000 тис. грн. / 1746198 тис. грн. / 1801959
тис. грн.
Переведення з однієї категорії в іншу / - / - / - / - / Вибуття / - / - / - / (1380289) тис. грн. / (1380289) тис. грн.
Дооцінка/(списання) / - / - / - / - / Списання / - / (5823) тис. грн. / (1970) тис. грн. / - / (7793) тис. грн.
Амортизація / (37665) тис. грн. / (144963) тис. грн. / (2365) тис. грн. / - / (184993) тис. грн.
На 30 червня 2014р.
Первинна вартість / 1 482 994 тис. грн. / 1 478 090 тис. грн. / 47 753 тис. грн. / 1302865 тис. грн. /
4 311 702 тис. грн.
Накопичений знос і знецінення / (37665) тис. грн. / (144963) тис. грн. / (33782) тис. грн. / - /
(216410) тис. грн.
На 30 червня 2014р.
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Чиста балансова вартість / 1 445 329 тис. грн. / 1 333 127 тис. грн. / 13 971 тис. грн. / 1302865
тис. грн. / 4095292 тис. грн.
Компанія залучила незалежних оцінювачів для оцінки справедливої вартості основних засобів
станом на 31 грудня 2013 року. Оскільки більшість основних засобів є вузькоспеціалізованими і
рідко продаються на відкритому ринку, їх справедлива вартість в основному визначалася з
використанням методу амортизованою вартістю заміщення. Цей метод враховує вартість
виробництва або заміщення основного засобу з коригуваннями на фізичне функціональне й
економічне знецінення.
Активи, передані Компанії після приватизації, не включають землю, на якій розташовані заводи
і будівлі Компанії. Компанія має право вибору: придбати цю землю після подачі заявки в
державний орган реєстрації або продовжувати користуватися землею за договором оренди.
Українським законодавством дата закінчення права вибору не наказана. На 31 грудня 2013 року
Компанія не подала заявку на використання права придбання.
6. ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ
ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ / 30 червня 2014 р. / 31 грудня 2013 р.
Сировина і витратні матеріали / 658 381 тис. грн. / 638 999 тис. грн.
Готова продукція і незавершене виробництво / 643 518 тис. грн. / 541 827 тис. грн.
Всього товарно- матеріальних запасів / 1 301 899 тис. грн. / 1 180 826 тис. грн.
Донарахування резерву під знецінення запасів склало 23 558 тисяч грн. і відбито у складі
собівартості продукції.
Рух по нарахуванню резерву за 1 півріччя 2014 року.
Найменування / ГП, напівфабрикати і товари для перепродажу - резерв / Основна сировина,
матеріали і топливно-енергетичні запаси - резерв / Допоміжна сировина, матеріали і інші запаси
- резерв / Запасні частини - резерв / Нарахування резерву знецінення запасів
Залишок на кінець попереднього періоду (+/ -) / (25 560) тис. грн. / (15 785) тис. грн. / (44 506)
тис. грн. / (1 674) тис. грн. / (87 525) тис. грн.
Нарахування/сторно резерву знецінення запасів / 11 816 тис. грн. / (7 252) тис. грн. / (28 069)
тис. грн. / (53) тис. грн. / (23 558) тис. грн.
Залишок на кінець звітного періоду (+/ -) / (13 744) тис. грн. / (23 037) тис. грн. / (72 575) тис.
грн. / (1 727) тис. грн. / (111 083) тис. грн.
7. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
Витрати майбутніх періодів включають вартість прокатних валів, вогнетривкої цеглини і
стрічкових конвеєрів, встановлених у складі виробничого устаткування Компанії. Витрати на ці
активи амортизуються в звіті про фінансові результати упродовж періоду, протягом якого вони
використовуються у виробничому процесі. Ці активи не відносяться в категорію основних
засобів, оскільки термін їх експлуатації не перевищує одного року.
8. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ОСНОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І ІНША ДЕБІТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Найменування / 30 червня 2014 р. / 31 грудня 2013 р.
Поточна дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість по основній діяльності, включаючи заборгованість по комісійних
угодах / 16 223 800 тис. грн. / 13 105 225 тис. грн.
Мінус резерв під знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності / (3 498) тис.
грн. / (3 498) тис. грн.
Дебіторська заборгованість по проданих векселях
Векселі до отримання / 16 339 тис. грн. / 16 339 тис. грн.
Інша дебіторська заборгованість / 76 033 тис. грн. / 75 909 тис. грн.
Мінус резерв під знецінення іншої дебіторської заборгованості / - / -
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Всього фінансовій дебіторській заборгованості / 16 312 674 тис. грн. / 13 193 975 тис. грн.
ПДВ до відшкодування / 234 341 тис. грн. / 263 894 тис. грн.
Податок на прибуток / 18 969 тис. грн. / 18 969 тис. грн.
Інші податки / 1 997 тис. грн. / 11 663 тис. грн.
Передоплати / 41 172 тис. грн. / 302 794 тис. грн.
Мінус резерв під знецінення / (2 542) тис. грн. / (2 081) тис. грн.
Всього поточній дебіторській заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській
заборгованості / 16 606 611 тис. грн. / 13 789 214 тис. грн.
Справедлива вартість фінансової дебіторської заборгованості станом на 30 червня 2014 року і
31 грудня 2013 року приблизно дорівнює її балансової вартості.
У сумі резерву під знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій
дебіторській заборгованості сталися наступні зміни:
Найменування / 30 червня 2014 р. / 31 грудня 2013 р
Резерв на знецінення на 1 січня / 13 472 тис. грн. / 16 766 тис. грн.
Нарахування резерву під знецінення впродовж року / 94 тис. грн. / 6 тис. грн.
Списання впродовж року / (3 537) тис. грн. / (3 180) тис. грн.
Сторно невикористаного резерву під знецінення / - / (120) тис. грн.
Резерв на знецінення: на 30 червня 2014р. 10 029 тис. грн. / на 31 грудня 2013 р. 13 472 тис. грн.
Зменшення резерву під знецінення дебіторської заборгованості було включено до складу інших
доходів. Суми, віднесені на рахунок резерву, як правило, списуються після закінчення трьох
років після дати визнання такої дебіторської заборгованості.
Інші статті фінансової дебіторської заборгованості не включають знецінені активи.
Окремі знецінені статті дебіторської заборгованості - це дебіторська заборгованість клієнтів,
що несподівано опинилися в складному економічному становищі. Керівництво не чекає
відшкодування повної суми цій дебіторській заборгованості.
На 30 червня 2014р і 31 грудня 2013 р
прострочена, але не знецінена дебіторська
заборгованість понад 360 днів в основному включала заборгованість з пов'язаними сторонами.
9 Грошові кошти і їх еквіваленти
Грошові кошти станом на 30 червня 2014 р. представлені грошовими коштами в національній та
іноземній валюті в касі Компанії та на розрахункових рахунках в сумі
253 336 тис. грн, у тому числі:
- в національній валюті 1 795 тис.грн;
- в іноземній валюті 251 541 тис.грн.

Структура грошових коштів наведена в таблиці.
Найменування / 30 червня 2014р. / 31 грудня 2013р.
Поточні рахунки в банках / 156 084 тис. грн. / 69 570 тис. грн.
Готівка / 65 тис. грн. / 11 тис. грн.
Грошові кошти у путі / 97 187 тис. грн. / 46 445 тис. грн.
Всього грошових коштів і їх еквівалентів / 253 336 тис. грн. / 116 026 тис. грн.
За станом на 30 червня 2014 і 31 грудня 2013, усі залишки на банківських рахунках були не
прострочені і не знецінені.
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10 Акціонерний капітал, нерозподілений прибуток
Статутний капітал-Компанії станом на 30 червня 2014 року складає 160 898тис.грн (сто
шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто вісім тисяч гривень) поділений на 10 550 688 (десять
мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч шістсот вісімдесят вісім) штук простих акцій за номінальною
вартістю 15,25грн (п'ятнадцять гривень двадцять п'ять копійок) кожна.
Структура власного капітала Компанії і його зміни протягом 1 півріччя 2014 року наведені в
таблиці:
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ / На 30 червня 2014 / На 31 грудня 2013 / Зміна / Коментарі
Зареєстрований капітал / 160 898 тис. грн. / 160 898 тис. грн. / Капітал у дооцінках / 638 345 тис. грн. / 688 083 тис. грн. / (49738) тис. грн. / амортизація
резерву переоцінки (39913) ; уцінка раніше до оцінених активів (9825)
Резервний капітал / 40 224 тис. грн. / 40 224 тис. грн. / Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) / (1 369 201) тис. грн. / (661 826) тис. грн. / (707
375) тис. грн. / амортизація резерву переоцінки 39913; фін.результат (747 288)
Вилучений капітал / (1 107) тис. грн. / (1 107) тис. грн.
Усього / (530 841) тис. грн. / 226 272 тис. грн. / (757 113) тис. грн.
11. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ОСНОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТИ І ІНШОЇ
КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Найменування / 30 червня 2014р. / 31 грудня 2013 р.
Довгострокова кредиторська заборгованість / 957 522 тис. грн. / 893 038 тис. грн.
Всього довгостроковій фінансовій кредиторській заборгованості / 957 522 тис. грн. / 893 038
тис. грн.
Кредиторська заборгованість по основній діяльності / 16 873 507 тис. грн. / 14852368 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по комісійних угодах / 3150379 тис. грн. / 1696530 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за основні засоби / 539 152 тис. грн. / 333 777 тис. грн.
Видані векселі / - / 554 тис. грн.
Інша кредиторська заборгованість / 131 497 тис. грн. / 34 466 тис. грн.
Всього поточній фінансовій кредиторській заборгованості / 20 694 535 тис. грн. / 16917695 тис.
грн.
Аванси отримані / 937 623 тис. грн. / 573 055 тис. грн.
Нарахована заробітна плата і податки на заробітну плату / 36 595 тис. грн. / 35 892 тис. грн.
Інші податки до сплати / 16 620 тис. грн. / 18 124 тис. грн.
Всього поточній кредиторській заборгованості по основній діяльності і іншій кредиторській
заборгованості / 21 685 373 тис. грн. / 17 544 766 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за комісійними угодами виникає в результаті торговельних
операцій, пов'язаних з експортом товарів Групою від імені пов'язаних сторін. Грошові кошти,
які Компанія отримує від цих торгових операцій, повинні бути виплачені пов'язаним сторонам.
Справедлива вартість фінансової кредиторської заборгованості приблизно дорівнює її
балансової вартості.
12 Дохід від реалізації металопродукції по ринках
Вся продукція Компанії-це металопродукція у вигляді готових виробів або напівфабрикатів.
Далі представлена інформація по продажу за видами продукції
Найменування / 1 півріччя 2014р. / 1 півріччя 2013 р.
Квадратна заготівля і прокат :
- продаж на внутрішньому ринку / 1 789 892 тис. грн. / 4 310 641 тис. грн.
- продаж на експорт / 2 711 362 тис. грн. / 1 785 062 тис. грн.
Усього доходу від реалізації / 4 501 254 тис. грн. / 6 095 703 тис. грн.
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Дохід від реалізації Компанії представлений, виходячи з юридичної адреси клієнта, зазначеного
в договорі реалізації, укладеному з цим клієнтом. Реалізована на внутрішньому ринку
металопродукція може продаватися в інші країни.
Значна частина продукції, реалізованої на внутрішньому ринку, надалі експортується
Компанією по комісійних угодах.
13 Витрати від операційної та іншої діяльності
Найменування / 1 півріччя 2014р. / 1 півряччя 2013 р.
Собівартість реалізованоі продукції / 7 216 550 тис. грн. / 6 141 004 тис. грн.
Інші і операційні витрати:
Витрати на дослід. і розробки / - / 14 447 тис. грн.
Сумнівні та безнадійні борги / 502 тис. грн. / (102) тис. грн.
Витрати по іншій реалізація / 35 476 тис. грн. / 25 817 тис. грн.
Курсова різниця пов. з операц.і іншій діял-тью / 1 012 623 тис. грн. / 47 360 тис. грн.
Недостачі і втрати від псування мат.цінностей / 10 тис. грн. / 487 тис. грн. /
Штрафи / - / 444 тис. грн.
Інші.затрати операц.діяльності / 35 235 тис. грн. / 10 302 тис. грн.
Собівартість від реал., оренди необор. активів / 683 тис. грн. / 801 тис. грн.
Резерв знецінення ОС / 15 тис. грн. / 5 938 тис. грн.
Інші витрати по усуненню аварії / - / 5 489 тис. грн.
Витрати відшкодовані / 144 364 тис. грн. / 112 511 тис. грн.
Інші витрати - витрати іншої діяльності / - / 27 018 тис. грн.
Списання, реалізація необоротних активів / 310 тис. грн. / 567 тис. грн.
Витрати по роялті / - / 220 тис. грн.
Всього витрат, чиста сума / 1 229 218 тис. грн. / 251 299 тис. грн.
Адміністративні витрати / 81 431 тис. грн. / 121 391 тис. грн.
Витрати на збут / 261 202 тис. грн. / 155 638 тис. грн.
14. ПРИБУТКИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Найменування / 1 півріччя 2014р. / 1 півріччя 2013 р.
Дохід від реалізації, чиста сума / 7 444 136 тис. грн. / 6 175 503 тис. грн.
Інші і операційні доходи:
Інша реалізація / 51 017 тис. грн. / 35 299 тис. грн.
Дохід від реалізації ін. валюти / 40 568 тис. грн. / 21 826 тис. грн.
Дохід від реал., оренди необ.активів / 2 010 тис. грн. / 2 293 тис. грн.
Дохід від курсової різниці, пов'яз. з операц.і іншій діял-тью / 1101943 тис. грн. / 53 207 тис. грн.
Дохід від штрафів, пені / 414 тис. грн. / 48 тис. грн.
Прострочена кредиторська заборгованість / 12 тис. грн. / 4427 тис. грн.
Дохід від безопл.придб.активів / 50 тис. грн. / 610 тис. грн.
Дохід від інвентаризації / 20246 тис. грн. / 5253 тис. грн.
Інші / 1 098 тис. грн. / 19623 тис. грн.
Дохід від ліквідації необоротних активів / 9588 тис. грн. / 3022 тис. грн.
Соц. сфера / 889 тис. грн. / 835 тис. грн.
Дохід від відшкодування витрат / 145537 тис. грн. / 112511 тис. грн.
Дохід від комісійної винагороди по коміс. договорам / 619 тис. грн. / 131 тис. грн.
Резерв дебіторської заборгованості / 529 тис. грн. / Всього прибутків, чиста сума / 1 374 520 тис. грн. / 259 085 тис. грн.
15. ФІНАНСОВІ ПРИБУТКИ
Найменування / 1 півріччя 2014р. / 1 півріччя 2013р.
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Дохід від первинного визнання довгострокової кредиторської заборгованості / - / Проценти отримані / 180 тис. грн. / 138 тис. грн.
Всього фінансових прибутків / 180 тис. грн. / 138 тис. грн.
16. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
Найменування / 1 півріччя 2014р. / 1 півріччя 2013р.
Витрати по дисконтуванню довгострокової кредиторської заборгованості / 911 529 тис. грн. /
736481 тис. грн.
% витрати актуарія / 19 254 тис. грн. / 24 696 тис. грн.
% банка / - / 4 тис. грн.
Всього фінансових витрат / 930 783 тис. грн. / 761 181 тис. грн.
17. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Витрати по податку на прибуток складаються з наступних компонентів:
Найменування / 1 півріччя 2014р. / 1 півріччя 2013р.
Відстрочений податок / (153060) тис. грн. / (153172) тис. грн.
Дохід з податку на прибуток / (153060) тис. грн. / (153172) тис. грн.
18 Умовні та інші зобов'язання
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може
тлумачитися по-різному і часто змінюватися. Відповідні органи регіонального управління, а
також державні органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства керівництвом
Компанії і його застосування в ході діяльності. Існує можливість того, що операції та
діяльність, які в минулому не оскаржувалися, будуть оскаржені. В результаті податкові органи
можуть нарахувати додаткові суми податків, штрафів та пені.
Компанія періодично проводить операції на умовах, які податкові органи України можуть
трактувати як невідповідні ринковим. Оскільки вимоги чинного податкового законодавства
сформульовані нечітко, в минулому такі операції не оскаржувалися. Проте існує ймовірність
того, що із зміною тлумачення податкового законодавства в Україні та підходу податкових
органів у зв'язку з можливимиі змінами в податковому кодексі, такі операції можуть бути
оскаржені в майбутньому.
Податкове законодавство було доопрацьовано з введенням нових правил трансфертного
ціноутворення з 1 вересня 2013 року. Ці правила набагато детальніше попередніх норм
законодавства та більшою мірою враховують міжнародні принципи трансфертного
ціноутворення. Нове законодавство дозволяє податковим органами застосовувати коригування
щодо трансфертного ціноутворення та донараховувати податкові зобов'язання з
контрольованих операціях (операції з пов'язаними сторонами і деякими операціями з
непов'язаними сторонами), якщо ціна операції не визначена на загальних підставах та не
обґрунтована відповідними документами.
Судові процеси. В ході звичайної діяльності Компанії, їй час від часу висувають позови.
Виходячи з власної оцінки, а також внутрішніх і зовнішніх професійних консультацій
керівництво підприємства вважає, що істотні збитки за позовами, що перевищують створені в
даній фінансовій звітності резерви, понесені не будуть.
Питання, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Система заходів щодо дотримання
природоохоронного законодавства в Україні знаходиться на етапі становлення і позиція органів
влади щодо його виконання постійно переглядається. Компанія періодично оцінює свої
зобов'язання (включаючи зобов'язання по виведенню активів з експлуатації) відповідно до
природоохоронного законодавства. У момент виникнення зобов'язань вони визнаються у
фінансовій звітності в тому періоді, в якому вони виникли. Потенційні зобов'язання, які можуть
виникнути внаслідок зміни існуючих норм і законодавства, а також судових процесів не
піддаються оцінці, але можуть зробити істотний вплив. При існуючому порядку забезпечення
дотримання вимог чинного законодавства керівництво вважає,що істотні зобов'язання
внаслідок забруднення довкілля відсутні.
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Зобов'язання по продажах. Згідно з умовами договорів про відкриття кредитних ліній,
укладених Метінвестом Компанія і дочірні підприємства Метінвесту взяли на себе спільні
зобов'язання поставити іншим дочірнім підприємствам Метінвесту металопродукцію на суму
382 мільйони доларів США в 2013 році, 1 060 мільйонів доларів США у 2014 році, 936
мільйонів доларів США в 2015 році, 403 мільйони доларів США в 2016 році, 116 мільйонів
доларів США в 2017 року і 101 мільйон доларів США в 2018 році. Надходження від цих
поставок переводяться через кліринговий рахунок кредитора. Права на ці надходження
перейдуть до банку лише в разі, якщо Метінвест не зробить платіж по кредиту згідно з графіком
платежів.
Зобов'язання по закупівлях. Станом на 31 грудня 2013 року у Компанії існують зобов'язання по
закупівлі кисню протягом 25 років, починаючи з 2014 року, на загальну суму 270 мільйонів
гривень в рік. Група виділить ресурси для виконання цих зобов'язань. Керівництво Компанії
вважає, що майбутні чисті доходи та фінансування будуть достатніми для покриття цих та
подібних зобов'язань.
Активи у заставі. Станом на 31 грудня 2012 року дебіторська заборгованість Компанії в сумі
162 мільйони гривень було передано в заставу за кредитом, отриманим Metinvest В ^ .
Дотримання фінансових показників. Компанія зобов'язана дотримувати певні фінансові
показники, пов'язані з позиками Metinvest BV. Недотримання цих фінансових показників може
призвести до негативних наслідків. Станом на 30 червня 2014р. вищевказані фінансові
показники підприємством дотримувалися.
Страхування. На даний момент Метінвест має страхове покриття збитків майну та перерви у
виробництві на умовах «Всі ризики», включаючи втрати від перерви у виробництві на
взаємозалежних підприємствах в рамках виробничого циклу.
Крім того, Компанія має обов'язкові страхові покриття деяких типів ризиків згідно з вимогами
українського законодавства, включаючи: страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах
підвищеної небезпеки, обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезень
небезпечних вантажів, страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних
засобів, страхування водіїв від нещасних випадків. Компанія також має інші види
добровільного страхування, включаючи страхування транспортних засобів, страхування життя і
здоров'я, страхування будівельно-монтажних ризиків.
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