
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

Подкоритов Олександр 

Леонiдович 

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

М.П. 
24.10.2014 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2014 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

00191193 

4. Місцезнаходження 

86429, м. Єнакiєве, пр. Металургiв, 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 

24.10.2014 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена 

на сторінці 

http://emz.metinvestholding.com в мережі 

Інтернет 
 

(адреса сторінки) (дата) 
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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 
X 

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 нiкого не призначено, iнформацiя щодо посади 

корпоративного секретаря не заповнюється. 

Протягом звiтного перiоду ПАТ «ЄМЗ» не брало участi у створенi юридичних осiб, роздiл 

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнюється. 

Випуски облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв не зареєстровано; iнформацiя 

про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, про похiднi цiннi папери не 

заповнюється. 

ПАТ «ЄМЗ» не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних 

сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН, тому не заповнюється iнформацiя про: 

- конвертацiю цiнних паперiв; 

- замiну управителя; 

- керуючого iпотекою (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв); 

- трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв); 

- змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним 

боргом (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв); 

- iпотечне покриття (iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; про 

розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 

облiгацiями з цим iпотечним покриттям; про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з 

розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну 

дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного 

перiоду; про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття); 

- замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв (для емiтентiв 

iпотечних цiнних паперiв). 

ПАТ «ЄМЗ» складає Фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, 

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 

вiдсутня.  

Випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, не реєстрували, Звiт про стан об'єкта 

нерухомостi не заповнюється. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 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) 
6842 

9. Основні види діяльності із 

зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв, 38.32 

Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв, 41.20 Будiвництво 

житлових i нежитлових будiвель 

10. Органи управління підприємства 

Згiдно Статуту ПАТ "ЄМЗ" органами Товариства є: Вищий 

орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; 

Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган Товариства 

(одноосiбний) – Генеральний директор Товариства; 

Ревiзiйна комiсiя Товариства (у разi обрання загальними 

зборами акцiонерiв). Органи Товариства дiють в межах 

своїх повноважень та компетенцiї, що визначається 

Статутом Товариства. Утворення та вiдкликання (змiна) 

органiв Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв шляхом внесення змiн до Статуту. 

Генеральний директор товариства - Подкоритов Олександр 

Леонiдович (призначено генеральним директором згiдно 

Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв №8 вiд 15.08.2006). 

Одноособовий член Наглядової ради товариства - Приватна 

компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. 

(Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 

(реєстрацiйний номер 24321697) мiсцезнаходження: 

Alexanderstraat 23, 2514JM „s-Gravenhage, The Netherlands 

(Александерштраат 23, 2514JM м. Гаага, Нiдерланди). 

Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 

B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) Рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ «ЄМЗ» вiд 30 березня 2012 року 

обрано з 30 березня 2012 року одноособовим членом 

Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. 
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Ревiзiйна комiсяї не обиралась. Змiни протягом звiтного 

перiоду в персональному складi органiв емiтента не було.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у національній валюті 

ВIДДIЛЕННЯ №2 ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" В м. 

ЄНАКIЄВЕ 

2) МФО банку 343851 

3) поточний рахунок 26004962487201 

4) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком в іноземній валюті 

ВIДДIЛЕННЯ №2 ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" В м. 

ЄНАКIЄВЕ 

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 

Заготiвля , переробка, 

металургiйна переробка 

металобрухту чорних металiв 

АВ № 597572 07.11.2011 
Мiнiстерство економiчного 

розвитку i торгiвлi України 
29.11.2016 

Опис 
Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i небезпечних вантажiв 

автомобiльним транспортом 

АВ № 610385 22.02.2012 

Мiнiстерство транспорту та 

зв'язку України Головна державна 

iнспекцiя на автомобiльному 

транспортi 

Необмежена 

Опис 
Строк дiї лiцензiї - необмежений. Лiцензiя отримана для здiйснення внутрiшнiх 

перевезень пасажирiв автобусами. 

Медична практика АГ № 600315 05.07.2012 
Мiнiстерство охорони здоров'я 

України 
Необмежена 

Опис 

Строк дiї лiцензiї необмежений з 29.03.2012. Лiцензiя отримана для 

функцiонування вiдокремленого пiдроздiлу (фiлiї) ПАТ «ЄМЗ» санаторiя-

профiлакторiя «Сонячний». 

Виробництво електричної енергiї АГ № 578492 11.08.2011 

Нацiональна комiсiя регулювання 

електроенергетики України 

(НКРЕ) 

10.08.2021 

Опис 

Товариство є основним споживачем-власником електричних мереж, мережi якого 

безпосередньо пiдключенi до мереж органiзацiї, що електропередає, або до 

магiстральних (мiждержавних) електромереж. Дiяльнiсть по виробництву 

э/энергии пiдлягає лiцензируванню в тому випадку, якщо встановлена потужнiсть 

устаткування по виробництву э/энергии складає 5 МВт i бiльш. Дiю виданої 

лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у 

дiючому законодавствi України. 

Виробництво теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях та 
АГ № 500434 11.08.2011 

Нацiональна комiсiя регулювання 

електроенергетики України 
10.08.2021 
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установках з використанням 

нетрадицiйних або 

поновлювальних джерел енергiї 

(НКРЕ) 

Опис 

Лiцензiя отримана для виробництва теплової енергiя на теплоелектроцентралях 

пiдприємства. Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Господарська дiяльнiсть, 

пов‟язана iз створенням об‟єктiв 

архiтектури 

АВ №589673 27.07.2011 
Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 
27.07.2016 

Опис 

Лiцензiя отримана для здiйснення спецiальних видiв робiт по проектуванню. Дiю 

виданої лiцензiї не планується продовжувати на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Придбання, зберiгання, 

використання прекурсорiв 

(списку 2 таблицi IV) "Перелiку 

наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

АВ № 585417 29.06.2011 
Державний комiтет України з 

питань контролю за наркотиками 
16.06.2016 

Опис 

Лiцензiя отримана для забезпечення процесiв при виробництвi металопродукцiї з 

використанням мiнiмально необхiдної кiлькiстi прекурсорiв. Дiю виданої лiцензiї 

планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому 

законодавствi України. 

Дiяльнiсть з використання джерел 

iонiзуючого випромiнювання 
ОВ № 050120 04.11.2009 

Пiвденно-схiдна Державна 

iнспекцiя з ядерної та радiацiйної 

безпеки 

04.11.2014 

Опис 

Державний орган, що видав: Пiвденно-схiдна Державна iнспекцiя з ядерної та 

радiацiйної безпеки державного комiтету ядерного регулювання України. Лiцензiя 

отримана для експлуатацiї, отримання (придбання), передачi (збуту) i зберiгання 

ДIВ, а саме: релейних радiоiзотопних приладiв, нейтронних аналiзаторiв вологостi, 

апаратiв рентгенiвських iмпульсних наносекундних автономних i спектрометрiв 

рентгенiвських багатоканальних, рiвномiрiв розплаву укомплектованих ДIВ. Дiю 

виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл виконувати технiчний 

огляд (крiм первинного та 

позачергового у разi закiнчення 

граничного строку експлуатацiї, 

виникнення аварiї), випробування 

вантажопiдiймальних кранiв, 

пiдйомникiв, що знаходяться на 

балансi пiдприємства станом на 

30.04.2014 

560.14.30 23.05.2014 

Державна служба гiрничого 

нагляду та промислової безпеки 

України 

22.05.2019 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на продовження 

виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

2118.11.30-

74.30.0 
24.05.2011 

Державний комiтет України з 

промислової безпеки, охорони 

працi та гiрничого нагляду 

24.05.2016 

Опис 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки:  

- випробування:  

неруйнiвний контроль: вiзуально-оптичний (VT), ультразвуковий (UT), 

магнiтопорошковий (МЕ); руйнiвний контроль: вимирювання твердостi, механiчнi 

випробування, металографiчнi дослiдження;  

- технiчне дiагностування (експертне обстеження)  

наступного обладнання: вантажопiдiймальнi крани, пiдйомники самохiднi та 

причiпнi.  

Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  



7 

 

Дозвiл на виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки 

1466.11.14-

27.10.0 
17.08.2011 

Територiальне управлiння 

Держгiрпромнагляду по 

Донецькiй областi 

17.08.2016 

Опис 

Державний орган, що видав дозвiл: Державний комiтет України з 

промисловоїбезпеки, охорони працi та гiрничого нагляду (Держгiрпромнагляд) 

територiальне управлiння Держгiрпромнагляду по Донецькiй областi. 

Дозволяється ПАТ «ЄМЗ» виконання робiт пiдвищеної небезпеки, а саме: 

зварювальнi, газополум'янi. наплавнi, напилювальнi та паяльнi роботи; роботи в 

охоронних зонах лiнiй електропередачi, дiючих газопроводiв; роботи в дiючих 

електроустановках до 110 кВ включно; роботи в зонах дiї струму високої частоти, 

iонiзуючого випромiнювання, електростатичного та електромагнiтного полiв; 

роботи iз застосуванням ручних електро- i пневмомашин та iнструментiв; роботи в 

термiчних цехах i дiльницях па електротермiчних установках пiдвищеної та 

високої частоти; роботи з небезпечними речовинами (II. III. IV класу небезпеки за 

ГОСТ 12.1.007-76) та iнертними газами; експлуатацiя, ремонт та технiчне 

обслуговування об'єктiв, обладнання та приладiв, пов'язаних з використанням, 

зберiганням та транспортуванням небезпечних речовин; зберiгання, експлуатацiя 

балонiв iз стисненими, зрiдженими та iнертними газами, їх заповнення, 

спорожнення; виконання газонебезпечних робiт i робiт у 

вибухопожежонебезпечних зонах; роботи, пов'язанi з пiдготовкою балонiв до 

зливу-наливу небезпечних речовин (стиснений газ-кисень); злив в резервуари 

нафтопродуктiв; застосування лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпатльовок на 

основi нiтрофарб, полiмерних композицiй; обслуговування акумуляторних 

батарей; гасiння вапна; обслуговування генераторних ацетиленових установок; 

чищення дахiв будинкiв та споруд; ливарнi, плавильнi, заливальнi роботи i 

термообробка лиття; виробництво, переробка, розподiл, зберiгання i застосування 

продуктiв розподiлення повiтря (кисень); розподiл i застосування природного та 

супровiдних металургiйному виробництву (коксового, доменного) газiв; 

обслуговування станiв гарячої прокатки (крiм стану 280); роботи, пов'язанi з 

вiдпалюванням сталi, сплавiв i вiдливок; гранулювання доменного шлаку; роботи, 

пов'язанi з вибиванням вiдливок iз застосуванням вiдбiйних молоткiв; управлiння, 

завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, просiвальних, 

змiшувальних механiзмiв; обслуговування вальцювальних, штампувальних 

верстатiв та автоматiв; ремонт машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної 

небезпеки, а саме: обладнання для основного виробництва та транспортування у 

металургiйнiй, ливарнiй промисловостi, ливарного обладнання; налагодження, 

ремонт та реконструкцiя електроустановок та електрообладнання, крiм 

вибухозахисних, якi застосовуються у вугiльнiй промисловостi; ремонт (з 

застосуванням зварювання) устаткування пiдвищеної небезпеки та їх елементiв: 

-парових i водогрiйних котлiв; 

-трубопроводiв пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа i 

температурою води вище 115°С; посудин, що працюють пiд тиском понад 0,07 

МПа; аварiйно-рятувальнi роботи, а також практичнi навчання та тренування, 

пов'язанi з проведенням цих робiт; експлуатацiя i ремонт водозбiрних споруд; 

роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, замкнутому просторi; 

землянi роботи, що виконуються на глибинi понад 2 метри або в зонi 

розташування пiдземних комунiкацiй; роботи на висотi, у тому числi з риштувань, 

з механiчними пiдiймачами; вантажно-розвантажувальнi роботи за допомогою 

машин i механiзмiв; такелажнi та стропальнi роботи; управлiння тракторами та 

самохiдним технологiчним устаткуванням; механiчна обробка деревини i металiв; 

розвантаження, складання i зберiгання сипких матерiалiв (насипом i в тарi); 

експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки, що знаходиться на балансi 

пiдприємства пiд час проведення експертизи. 

Дiю виданого дозволуплануєтьсяпродовжити на наступнийтермiн за 

умовивiдсутностiзмiн у дiючомузаконодавствiУкраїни. 

Дозвiл на виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки 

3366.11.30-

74.30.0 
26.09.2011 

Державний комiтет України з 

промислової безпеки, охорони 

працi та гiрничого нагляду 

26.09.2016 

Опис 

Дозволяється ПАТ «ЄМЗ» виконання робiт пiдвищеної небезпеки, а саме: 

випробування електроустановок та електрообладнання. Дiю виданого дозволу 

планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому 

законодавствi України. 
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Дозвiл на виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки 

3367.11.30-

74.30.0 
26.09.2011 

Державний комiтет України з 

промислової безпеки, охорони 

працi та гiрничого нагляду 

26.09.2018 

Опис 

Дозволяється ПАТ «ЄМЗ», Макiївськiй фiлiї виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки, а саме: випробування електроустановок та електрообладнання. Дiю 

виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами 

1412000000–33 31.12.2013 
Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України 
31.12.2018 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами ПАТ 

«ЄМЗ» 

1413536300–287 23.08.2012 

Державне управлiння охорони 

навколишнього природного 

середовища в Донецькiй областi 

23.08.2017 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами ПАТ 

«ЄМЗ» 

1413500000 – 288 04.09.2012 

Державне управлiння охорони 

навколишнього природного 

середовища в Донецькiй областi 

04.09.2017 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 

2014 р. ПАТ «ЄМЗ»  
3211 29.10.2013 

Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України 
31.12.2014 

Опис 

Дозвiл дiйсний з 01.01.2014 до 31.12.2014. Дiю виданого дозволу планується 

продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому 

законодавствi України.  

Дозвiл на спецiальне 

водокористування ПАТ «ЄМЗ» 

база вiдпочинку "Шалаш" 

УКР-ДОН-5759 03.02.2014 

Департамент екологiї та 

природних ресурсiв Донецької 

обласної державної адмiнiстрацiї 

01.02.2017 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на виконання будiвельних 

робiт "Киснева станцiя. Зовнiшнi 

об'єкти комплексу" 

ДЦ11512130640 31.07.2012 

Iнспекцiя Державного 

архiтектурно-будiвельного 

контролю у Донецькiй областi 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу - до завершення будiвельних робiт.  

Дозвiл на спецiальне 

водокористування Макiївська 

фiлiя ПАТ «ЄМЗ» 

УКР-ДОН-5376 31.10.2012 

Державне управлiння охорони 

навколишнього природного 

середовища в Донецькiй областi 

01.11.2015 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на спецiальне 

водокористування ПАТ «ЄМЗ» 
УКР-ДОН-5576 14.05.2013 

Державне управлiння охорони 

навколишнього природного 

середовища в Донецькiй областi 

01.05.2016 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на виконання будiвельних 

робiт (будiвництво резервної 

турбоповiтрядувки для ДП №№3, 

5) 

ДЦ11512188020 11.10.2012 

Iнспекцiя Державного 

архiтектурно-будiвельного 

контролю у Донецькiй областi 

Необмежена 
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Опис Строк дiї дозволу - до завершення будiвельних робiт. 

Дозвiл на виконання будiвельних 

робiт «Будiвництво установок для 

вдування пиловугiльного палива в 

доменi печi №1,3 та 5 ПАТ 

«Єнакiєвський металургiйний 

завод» I, II пусковi комплекси» 

114131370487 14.05.2013 

Управлiння дозвiльних процедур 

ДержавноЇ архiтектурно-

будiвельноЇ iнспекцiї України 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу – до завершення робiт. 

Дозвiл Державної санiтарно-

епiдемiологiчноїслужби МОЗ 

України на проведення робiт з 

джерелами iонiзуючих 

випромiнювань в установах 

України 

3728/2.2 22.08.2013 

Головне управлiння 

ДЕРЖСАНЕПIДСЛУЖБИ у 

Донецькiй областi 

22.08.2016 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

Дозвiл на виконання будiвельних 

робiт «Будiвництво систем 

очищення на водовипусках 

пiдприємства в рiку Булавiн з 

установкою приладiв облiку 

обсягiв вод, що скидаються, на 

ПАТ «Єнакiєвський 

металургiйний завод» 

м.Єнакiєве» 

IУ115132890587 15.10.2013 

Управлiння дозвiльних процедур 

Державної архiтектурно-

будiвельноЇ iнспекцiї України 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу – до завершення робiт. 

Дозвiл на виконання будiвельних 

робiт «Замiна застарiлих систем 

газоочищення вапняно-

випалювального цеху на ПАТ 

«Єнакiєвський металургiйний 

завод» м.Єнакiєве» 

IУ 115140920051 01.04.2014 
Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 
Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу – до завершення робiт. 

Дозвiл на виконання будiвельних 

робiт "ПАТ "Єнакiєвський 

металургiйний завод" 

Будiвництво нової аглофабрики" 

IУ 115141330551 13.05.2014 
Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 
Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу – до завершення робiт. 
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VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Генеральний директор 

2.Прізвище, ім‟я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Подкоритов Олександр Леонiдович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1964 

5. Освіта 
повна вища, Челябiнський полiтехнiчний iнститут, 

квалiфiкацiя – iнженер-механiк 

6. Стаж керівної роботи (років) 23.3 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

ВАТ "Мечел" Челябiнський металургiйний комбiнат, 

головний iнженер 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi 

органiв управлiння не було. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЄМЗ" вiд 01.04.2014 

№114 встановлено термiн повноважень Генерального 

директора ПАТ "ЄМЗ" Подкоритова О.Л. до "01" квiтня 

2015 року (включно). 

Генеральний директор Подкоритов О.Л. не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

1. Посада Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім‟я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Бiлецький Микола Олександрович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1956 

5. Освіта 

повна вища, Комунарський гiрничо-металургiйний 

iнститут, квалiфiкацiя – iнженер-металург, Донецький 

державний унiверситет, квалiфiкацiя – економiст 

6. Стаж керівної роботи (років) 30.6 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

Єнакiєвський ордена Трудового Червоного Прапору 

металургiйний завод, заступник начальника вiддiлу 

маркетингу 

8. Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних. 

Протягом звiтного року змiн у персональному складi 

органiв управлiння не було. 
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Головний бухгалтер Бiлецький М.О. не має непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

1. Посада одноособовий член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім‟я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

д/н 24321697 д/н 

4. Рік народження 0 

5. Освіта д/н 

6. Стаж керівної роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 
д/н 

8. Опис 
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi 

органiв управлiння не було. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 
01001, Україна, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Б. Грiнченка, буд. 

3 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

д/н 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380442796540 +380442791322 

8. Вид діяльності д/н 

9. Опис 

1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним 

товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила 

Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 

01.10.2013 №2092). Цi Правила визначають загальний порядок надання 

Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй 

України», який набуває статусу Центрального депозитарiю цiнних 

паперiв послуг, пов‟язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, 

проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення 

Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами та 

регулюють вiдносини, що виникають в процесi провадження 
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депозитарної дiяльностi мiж Центральним депозитарiєм та його 

клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним 

банком України, депозитарiями-кореспондентами, Розрахунковим 

центром, клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до 

законодавства України. 

ПАТ "НДУ" - депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв 

Товариства у бездокументарнiй формi. Мiж ПАТ "ЄМЗ" та ПАТ "НДУ" 

укладено договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв. 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ОБ`ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 23785133 

4. Місцезнаходження 
83050, Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Унiверситетська, буд. 

52 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АЕ №286565 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
08.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380623371041 +380623371041 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи  

9. Опис 

Мiж ПАТ "ЕМЗ" та ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам 

ПАТ "ЄМЗ". 

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 

4. Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АД №034421 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
11.06.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380442775000 +380442775001 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 
Мiж ПАТ "ЄМЗ" та ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" укладено договiр 

про допуск цiнних паперiв до торгiвлi. 

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 
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2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 36184092 

4. Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АГ №399339 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
22.10.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380444957474 +380444957473 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

Мiж ПАТ "ЄМЗ" та ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" укладено договiр 

щодо включення до Бiржового списку ПАТ "Українська бiржа" простих 

iменних акцiй ПАТ "ЄМЗ". 

1. Найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ПО 

НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦIЙНИХ ПОСЛУГ 

"АУДЕК" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 13480208 

4. Місцезнаходження 
83048, Україна, Донецька обл., м. Донецьк, вул.Унiверситетська, 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 

8. Вид діяльності 
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

9. Опис 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та 

консультацiйних послуг «АУДЕК» проводить аудит повного пакету 

рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 21603903 

4. Місцезнаходження 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 
0152 
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вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
26.01.2001 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380444906777 +380444906738 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту  

9. Опис 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» проводить аудит фiнансової звiдностi 

на вiдповiднiсть МСФЗ. 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 13490997 

4. Місцезнаходження 83052, Україна, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Iллiча, буд. 100 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АГ №569967 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
26.04.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380623483800 +380623483887 

8. Вид діяльності 

Iншi види страхування, крiм страхування життя, перестрахування, 

оцiнювання ризикiв та завданої шкоди, дiяльнiсть страхових агентiв i 

брокерiв 

9. Опис 

ПрАТ “УАСК АСКА” надає ПАТ "ЄМЗ" послуги страхування майна та 

цивiльної вiдповiдальностi; послуги добровiльного медичного 

страхування (Лiцензiя серiї АГ № 569965, видана Державною комiсiєю з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України 26.04.2011). 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА-ЖИТТЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 24309647 

4. Місцезнаходження 03186, Україна, м. Київ, вул. Авiаконструктора Антонова, буд. 5 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АВ № 500013 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа 
06.06.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380444559285 +380444928492 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного: страхування життя 



15 

 

9. Опис 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА-ЖИТТЯ" надає 

послуги добровiльного колективного пенсiйного страхування життя та 

здоров‟я. 

1. Найменування Fitch Ratings. Ltd. 

2. Організаційно-правова 

форма 
Корпорація  

3. Kод за ЄДРПОУ 1316230 

4. Місцезнаходження 30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN, UK 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

д/н 

6. Дата видачі ліцензії 

або іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+44 (0) 20 3530 1000 +44 (0) 20 3530 2524 

8. Вид діяльності 
Кредитний аналiз, кредитна оцiнка, Мiжнароднi та нацiональнi 

рейтинги 

9. Опис 

Fitch Ratings - мiжнародне рейтингове агентство, дiяльнiсть якого 

нацiлена на надання своєчасних i точних оцiнок кредитоспроможностi 

емiтентiв, здiйснення високоякiсного кредитного аналiзу i надання 

першокласних аналiтичних послуг емiтентам, iнвесторам i банкiрам. 

Агентство володiє глибокими аналiтичними знаннями i "критичною 

масою" досвiду, якi використовуються iнвесторами i компанiями по 

управлiнню ризиками при проведеннi iнновацiйних операцiй на ринках 

капiталу, охоплюючих всi класи активiв, галузi промисловостi i сектори 

ринку. Грунтуючись на органiчному зростаннi компанiї i серiї 

стратегiчних поглинань iнших агентств, Fitch Ratings демонструє 

бурхливе зростання протягом двох останнiх десятилiть, результатом 

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

iнструментiв з фiксованим доходом. Штаб-квартири Fitch Ratings 

знаходяться в Нью-Йорку i Лондонi. Агентство також має 49 офiсiв в 

бiльш нiж 90 країнах свiту. Fitch є дочiрньою компанiєю Fimalac, 

мiжнародної фiнансової групи з штаб-квартирою в Парижi, Францiя. 

Fitch працює з широким спектром емiтентiв з Росiї i СНД вже бiльше 15 

рокiв i присвоює мiжнароднi i нацiональнi кредитнi рейтинги банкам, 

небанкiвським фiнансовим органiзацiям, страховим компанiям, 

емiтентам корпоративного сектора, регiональним i мiсцевим органам 

влади, суверенним урядам. Fitch також рейтингує випуски боргових 

iнструментiв з фiксованим доходом i операцiї структурного 

фiнансування.  
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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 комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000079966 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
15.25 10550688 160897992.00 100 

Опис 

Торгiвля простими iменними акцiями ПАТ «ЄМЗ» здiйснюється на ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (тiкер - ENMZ) та ПАТ " Українська 

бiржа " (тiкер - ENMZ). Торгiвля на зовнiшньому ринку не здiйснюється. 

Торгiвля акцiями ПАТ «ЄМЗ» здiйснюється на ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (тiкер - ENMZ).  

- повне найменування органiзатора торгiвлi – Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС».  

- мiж ПАТ «ЄМЗ» та ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» укладено договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi №11-006961 вiд 23.01.2012;  

- до лiстингу органiзатора торгiвлi включенi простi iменнi акцiї, бездокументарної форми iснування;  

- акцiї ПАТ «ЄМЗ» допущенi до торгiв та станом на 30.09.2014 перебували у Котирувальному Списку 2 рiвня Бiржового Списку ПФТС.  

За даними ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»: 

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 1 кварталу 2014 року –47,0000 грн./акцiя;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 1 кварталу 2014 року –30,2500 грн./акцiя;  

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 1 кварталу 2014 року – 34,0983 грн./акцiя. 

Станом на 31.03.2014 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному Списку 2 рiвня Бiржового Списку ПФТС. 

Загальний обсяг угод з продажу акцiй ПАТ «ЄМЗ» у 1 кварталi 2014 року – 1,4 млн. грн. 

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 2 кварталу 2014 року – 46,30 грн./акцiя;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 2 кварталу 2014 року – 33,20 грн./акцiя;  

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 2 кварталу 2014 року – 38,10 грн./акцiя.  

Станом на 30.06.2014 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному Списку 2 рiвня Бiржового Списку ПФТС.  

Загальний обсяг угод з продажу акцiй ПАТ «ЄМЗ» за 6 мiсяцiв 2014 року – 2,7 млн. грн. 

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 3 кварталу 2014 року – 44,50 грн./акцiя;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 3 кварталу 2014 року – 25,00 грн./акцiя;  

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 3 кварталу 2014 року – 37,34 грн./акцiя.  

Станом на 30.09.2014 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному Списку 2 рiвня Бiржового Списку ПФТС.  

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 9 мiсяцiв 2014 року – 47,00 грн./акцiя;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 9 мiсяцiв 2014 року – 25,00 грн./акцiя;  

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 9 мiсяцiв 2014 року – 36,43 грн./акцiя.  

Загальний обсяг угод з продажу акцiй ПАТ «ЄМЗ» за 9 мiсяцiв 2014 року – 3,9 млн. грн. 

Торгiвля акцiями ПАТ «ЄМЗ» здiйснюється на ПАТ " Українська бiржа " (тiкер - ENMZ).  
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- повне найменування органiзатора торгiвлi – Публiчне акцiонерне товариство «Українська бiржа».  

- мiж ПАТ «ЄМЗ» та ПАТ «Українська бiржа» укладено договiр №252/L/13-000566 вiд 14.03.2013;  

- до лiстингу органiзатора торгiвлi включенi простi iменнi акцiї, бездокументарної форми iснування;  

- акцiї ПАТ «ЄМЗ» включенi до бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» та станом на 30.09.2014 знаходились в другому рiвнi лiстингу.  

За даними ПАТ «Українська бiржа»: 

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 1 кварталi 2014 року – 52,00 грн.;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 1 кварталi 2014 року – 30,05 грн.; 

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 1 кварталi 2014 року – 35,13 грн. 

Загальний обсяг укладених угод з продажу акцiй ПАТ «ЄМЗ» у 1 кварталi 2014 року – 37204742,27 грн. 

Станом на 31.03.2014 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» включенi до бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» та знаходились в другому рiвнi лiстингу.  

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 2 кварталi 2014 року – 47,3 грн.;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 2 кварталi 2014 року – 33,00 грн.;  

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 2 кварталi 2014 року – 40,38 грн. 

Загальний обсяг укладених угод з продажу акцiй ПАТ «ЄМЗ» за 6 мiсяцiв 2014 року – 57851008,10 грн. 

Станом на 30.06.2014 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» включенi до бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» та знаходились в другому рiвнi лiстингу.  

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 3 кварталi 2014 року – 46,90 грн.;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 3 кварталi 2014 року – 23,5 грн.;  

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 3 кварталi 2014 року – 37,27 грн. 

Станом на 30.09.2014 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» включенi до бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» та знаходились в другому рiвнi лiстингу.  

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами за 9 мiсяцiв 2014 року – 52,00 грн.; 

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами за 9 мiсяцiв 2014 року –23,5 грн.; 

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами за 9 мiсяцiв 2014 року – 37,48 грн. 

Загальний обсяг укладених угод з продажу акцiй ПАТ «ЄМЗ» за 9 мiсяцiв 2014 року – 76265297,94 грн. 

Iнформацiя про ринкову капiталiзацiю емiтента станом на день укладення останнього у звiтному перiодi бiржового контракту на органiзаторi 

торгiвлi.  

За даними ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»: 

Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 1-му кварталi 2014 року бiржового контракту склав 32,6250 грн.  

Ринкова капiталiзацiя станом на день укладення останнього у 1-му кварталi 2014 року бiржового контракту склала 0,3442 млрд. грн.  

Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 2-му кварталi 2014 року бiржового контракту склав 46,25 

грн./акцiя.  

Ринкова капiталiзацiя станом на день укладення останнього у 2-му кварталi 2014 року бiржового контракту склала 0,49 млрд. грн.  

Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 3-му кварталi 2014 року бiржового контракту склав 26,225 

грн./акцiя.  

Ринкова капiталiзацiя станом на день укладення останнього у 3-му кварталi 2014 року бiржового контракту склала 0,28 млрд. грн.  

За даними ПАТ «Українська бiржа»: 

Ринкова капiталiзацiя станом на 31.03.2014 склала 352181965,44 грн. 

Ринкова капiталiзацiя станом на 27.06.2014 склала 471404739,84 грн. 

Ринкова капiталiзацiя станом на 30.09.2014 склала 271996736,64 грн. 
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 188 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 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 9353 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 21970821 X X 

Усього зобов'язань X 21980362 X X 

Опис: 

Станом на звiтну дату пiдприємство не має непогашеної частини боргу за кредитами.  

Зобов'язання пiдприємства за векселями станом на 30.09.2014 складають 188 тис. грн. - 

це довгостроковi фiнансовi зобов'язання за довгостроковими векселями строком 

погашення бiльше року ВАТ "Дебальцевський завод металургiйного 

машинобудiвництва".  

Податковi зобов'язання станом на 30.09.2014 становлять 9353 тис. грн., з них:  

Розрахунки по збору за первинну реєстрацiю транспортних засобiв 0,8 тис. грн.; 

Розрахунки по збору за спец. використання водних ресурсiв 1732,7 тис. грн.; 

Розрахунки з екологiчного податку 6054,5 тис. грн.; 

Розрахунки по збору за використання радiочастотним ресурсом 0,6 тис. грн.; 

Розрахунки з податку на нерухоме майно 0,4 тис. грн.; 

Розрахунки з плати за землю / орендної плати 612,7 тис. грн.; 

Розрахунок iнших податкiв до мiсцевого бюджету 1,3 тис. грн. 

Розрахунки з ПДФО 950 тис. грн. 

Iншi зобов'язання ПАТ"ЄМЗ" станом на 30.09.2014 склали 21970821 тис. грн. з них: 

- довгостроковi резерви на додаткове пенсiйне забезпечення 384534 тис. грн.; 

- iншi довгостроковi зобов'язання 992066 тис. грн. (довгострокова торгiвельна 

кредиторська заборгованiсть 991878 тис. грн.; векселі 188 тис. грн.) 

- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 19502943 тис. грн., у 

т.ч.: 

Короткострокова торгiвельна кредиторська заборгованiсть 15678499 тис. грн. 

Короткострокова торгiвельна кредиторська заборгованiсть – Неотфактурованi поставки 
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12282 тис. грн. 

Короткострокова торгiвельна кредиторська заборгованiсть (комiсiя) 3555889 тис. грн. 

Короткострокова торгiвельна кредиторська заборгованiсть за осн. засоби 256272 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування, а саме 

розрахунки по єдиному соцiальному внеску 25405 тис. грн.; 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 12345 тис. грн. 

(розрахунки з персоналом по заробiтнiй платi); 

- поточна кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв 1014554 тис. грн., у т. ч.  

короткостроковi iншi аванси отриманi 1209114 тис. грн.  

короткостроковi iншi аванси отриманi - ПДВ (194577) тис. грн. 

короткостроковi iншi аванси отриманi за основнi засоби 17 тис. грн. 

- поточнi забезпечення 25237 тис. грн., у т.ч.: 

короткостроковий резерв на забезпечення виплат вiдпусток i за вислугу 12458 тис. грн.  

короткостроковий резерв на забезпечення виплат персоналу при звiльненi 1009 тис. грн.  

короткостроковий резерв на виплату бонусiв персоналу 4572 тис. грн.  

короткостроковi податки, збори на ФОП у результатi iнших виплат персоналу 5881 тис. 

грн.  

короткостроковий резерв на забезпечення iнших витрат i платежiв 1317 тис. грн. 

- iншi поточнi зобов'язання 13925 тис. грн., у т. ч.:  

короткострокова кредиторська заборгованiсть за роялтi 12962 тис. грн.  

короткострокова кредиторська заборгованiсть за претензiями признаними 1 тис. грн.  

розрахунки з пiдзвiтними особами 68 тис. грн.  

короткострокова iнша кредиторська нефiнансова заборгованiсть (21) тис. грн.  

короткострокова кредиторська заборгованiсть з утримань iз заробiтної плати 915 тис. 

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

№ з/п 
Основні види 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.**) 

у грошовій 

формі (тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 

у грошовій формі 

(тис. грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Заготовка 282,24 тис. тонн 1621829.97 59.28 210,68 тис. тонн 9379118.59 48.61 

2 Катанка 82,05 тис. тонн 495342.35 17.23 120,061 тис. тонн 6755275.10 27.70 

3 Арматура 94,35 тис. тонн 657445.17 19.82 78,671 тис. тонн 2327431.31 18.15 
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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 iншi основнi ТМЦ та змiнне обладнання 43.41 

2 Кокси, вуглi 18.73 

3 
Енергоносiї (гази, вода,дизельне паливо та iншi паливно-

мастильнi матерiали) 
15.51 

4 
Зар.плата з нарох.,послуги сторон. на пот. ремонти та тех. 

обслугов., утримання, оренду, аморт. ОЗ 
9.97 

5 Iншi витрати 12.38 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

Територія 
 

за КОАТУУ 1412000000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 24.10 

Середня кількість 

працівників 
6685 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
пр. Металургiв, буд. 9, м. Єнакiєве, 

Донецька обл., 86429  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2014 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 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 10461 8378 0 

первісна вартість 1001 22186 22163 0 

накопичена амортизація 1002 11725 13785 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 936956 1306577 0 

Основні засоби: 1010 2929452 3980633 0 

первісна вартість 1011 2960869 4141630 0 

знос 1012 31417 160997 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 
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Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 44937 81678 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 5377266 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1180826 1098928 0 

Виробничі запаси 1101 638999 565701 0 

Незавершене виробництво 1102 264288 346576 0 

Готова продукція 1103 277539 186624 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 14745415 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

300713 

 

52096 

 

0 

з бюджетом 1135 294526 155646 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 3776 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 16339 16339 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 116026 325336 0 

Готівка 1166 11 19 0 

Рахунки в банках 1167 69569 325317 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 29124 27157 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 
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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 16498254 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 19036996 21875520 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 160898 160898 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 688083 1501561 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 -1806418 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 -104842 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов‟язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов‟язання 1505 372920 384534 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов‟язання 1515 893038 992066 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 
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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 1376600 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

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 19502943 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 18124 9353 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 15620 25405 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 20272 12345 0 

за одержаними авансами 1635 573055 1014554 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 25237 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов‟язання 1690 1380 13925 0 

Усього за розділом IІІ 1695 17544766 20603762 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 19036996 21875520 0 

 

Примітки 

"Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 

2014 р.", пiдготовленi вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, в повному обсязi наведенi 

в роздiлi «Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi». 

Керівник Подкоритов Олександр Леонiдович 

Головний бухгалтер Бiлецький Микола Олександрович 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 3 квартал 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 9292023 9314285 

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 ( 9099814 ) ( 9320370 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

192209 

 

0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 6085 ) 

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 1940959 478264 

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 ( 103238 ) ( 183886 ) 

Витрати на збут 2150 ( 327267 ) ( 217094 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1638700 ) ( 173435 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 
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Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

63963 

 

0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 102236 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 221 138 

Інші доходи 2240 137836 211298 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1428528 ) ( 1168228 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 248939 ) ( 245483 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 1475447 ) ( 1304511 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 236107 200660 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 1239340 ) ( 1103851 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 906388 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 906388 0 

Податок на прибуток, пов‟язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -1838 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 908226 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -331114 -1103851 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 8164231 8261952 

Витрати на оплату праці 2505 365856 354528 

Відрахування на соціальні заходи 2510 131136 136800 

Амортизація 2515 222156 237443 
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Інші операційні витрати 2520 2171833 685058 

Разом 2550 11055212 9675781 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 10524047 10509139 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -117.76268 -105.03724 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

"Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 

2014 р.", пiдготовленi вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, в повному обсязi наведенi 

в роздiлi «Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi». 

Керівник Подкоритов Олександр Леонiдович 

Головний бухгалтер Бiлецький Микола Олександрович 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 3 квартал 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

12544026 

 

12218319 

Повернення податків і зборів 3005 549660 333705 

у тому числі податку на додану вартість 3006 549652 333705 

Цільового фінансування 3010 0 22 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1813794 476037 

Надходження від повернення авансів 3020 186449 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 221 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 355 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 59340 4091365 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 11236960 ) 

 

( 12824653 ) 

Праці 3105 ( 306009 ) ( 294722 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 152944 ) ( 164588 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 96384 ) ( 79483 ) 

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 ( 96384 ) ( 79482 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2528896 ) ( 1901685 ) 



30 

 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 15861 ) ( 14906 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 9210 ) 

Витрачання на оплату зобов‟язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 40 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 35186 ) ( 1459821 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 781565 370380 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 359 

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 ( 548527 ) ( 357764 ) 

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 ) ( 14310 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -548408 -364453 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 495 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 2653 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 
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дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 3 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3 -2158 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 233154 3769 

Залишок коштів на початок року 3405 116026 40905 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -23844 1621 

Залишок коштів на кінець року 3415 325336 46295 

 

Примітки 

"Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 

2014 р.", пiдготовленi вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, в повному обсязi наведенi 

в роздiлi «Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi». 

Керівник Подкоритов Олександр Леонiдович 

Головний бухгалтер Бiлецький Микола Олександрович 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 10 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 3 квартал 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

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 
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Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не 

складався. 

Керівник Подкоритов Олександр Леонiдович 

Головний бухгалтер Бiлецький Микола Олександрович 
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КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00191193 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 3 квартал 2014 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 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 -1239340 0 0 -1239340 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 908226 0 0 0 0 0 908226 
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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 
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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 -94748 0 0 94748 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 
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частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 813478 0 0 -1144592 0 0 -331114 

Залишок на 

кінець року 
4300 160898 1536257 -34696 40224 -1806418 0 -1107 -104842 

 

Примітки 

"Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2014 р.", пiдготовленi 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, в повному обсязi 

наведенi в роздiлi «Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Подкоритов Олександр Леонiдович 

Головний бухгалтер Бiлецький Микола Олександрович 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО ПРОМIЖНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 9 МIСЯЦIВ 2014 Р. 

 

1 ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ I ДIЯЛЬНIСТЬ. 

Єнакiєвський металургiйний завод було створено в 1897 роцi. У 1993 роцi, в рамках програми 

приватизацiї в Українi, державне пiдприємство "Єнакiєвський державний металургiйний завод" 

було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство. Найменування Вiдкритого акцiонерного 

товариства «Єнакiєвський металургiйний завод» викладене вiдповiдно до вимог та положень 

Закону України «Про акцiонернi товариства» як Публiчне акцiонерне товариство «Єнакiєвський 

металургiйний завод» (далi – Компанiя). Змiна найменування юридичної особи зареєстрована 

31.03.2011. У 2011 роцi створено Макiївську фiлiю ПАТ «ЄМЗ» на базi орендованого майна ЗАТ 

«Макiївський металургiйний завод». Вiдомостi про створення фiлiалу внесенi в Єдиний державний 

реєстр 31.03.2011. ПАТ «ЄМЗ» входить до групи «Метiнвест». 

Основною дiяльнiстю Компанiї є виробництво напiвфабрикатiв та готової металопродукцiї i 

реалiзацiї iї на внутрiшньому ринку i за кордоном. 

Юридична адреса Компанiї: Україна, Донецька область, м. Єнакiєве, вул. Металургiв 9. 

У III кварталi 2014 р. Компанiя не працювала через дiї АТО. 

 

2 ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Основа пiдготовки. Ця промiжна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) 34»Промiжна фiнансова звiтнiсть».. При пiдготовцi цiєї 

фiнансової звiтностi використовувалися положення облiкової полiтики Компанiї вiдповiдно до 

МСФЗ. Основнi положення облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової 

звiтностi, описанi нижче.  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за принципом облiку за iсторичною вартiстю, за винятком 

основних засобiв, якi оцiнюються за переоцiненою вартiстю. 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї представлена в тисячах гривен. Якщо не вказане iнше, усi суми в 

Примiтках приведенi з округленням до тисячи гривен. 

Iстотнi бухгалтерськi оцiнки i судження при застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво застосовувало власний 

розсуд, оцiнки i допущення, якi впливають на застосування облiкової полiтики i вказану в звiтi 

величину активiв i зобов'язань, прибуткiв i витрат. Оцiнки i пов'язанi з ними допущення заснованi 

на минулому досвiдi i iнших чинниках, якi при iснуючих обставинах є обгрунтованими, 

результати яких формують основу професiйних суджень про балансову вартiсть активiв i 

зобов'язань, якi не доступнi з iнших джерел. Не дивлячись на те, що цi оцiнки грунтуються на усiй 

наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини i подiї, фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження особливо важливi, областi, якi 

характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i розрахунки мають велике 

значення для фiнансової звiтностi по МСФЗ, описанi в Примiтцi 3  

Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi оцiнюються з 

використанням валюти основного економiчного середовища, в якiй Компанiя працює 

(функцiональної валюти). Суми у фiнансовiй звiтностi оцiненi i представленi в нацiональнiй 

валютi України, гривнi, яка є функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi 

Компанiї. Операцiї в iноземнiй валютi враховуються за обмiнним курсом Нацiонального банку 

України (НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi 

розрахунку по операцiях в iноземнiй валютi, включаються в звiт про фiнансовi результати на 

пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї. 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривни по офiцiйному 

курсу обмiну, який встановлює Нацiональний банк України (НБУ) на вiдповiдну звiтну дату. 
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Прибуток i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають в результатi перерахунку активiв i 

зобов'язань, показуються у складi курсових рiзниць в звiтi про фiнансовi результати. 

На 30 вересня 2014 року, основний курс обмiну, що використався для перерахунку сум в iноземнiй 

валютi, склав 12,9491850 гривен за долар США (31 грудня 2013 року - 7.993 гривен за долар 

США). 

Нинi українська гривна не є вiльно конвертованою валютою за межами України. 

Основнi засоби. Основнi засоби враховуються використовуючи модель переоцiнки. Справедлива 

вартiсть визначається за пiдсумками оцiнки, проведеної незалежними оцiнювачами. Регулярнiсть 

переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi переоцiнюваних активiв. Подальшi 

надходження основних засобiв враховуються за первiсною вартiстю. Первинна вартiсть включає 

витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, побудованих власними 

силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину 

виробничих накладних витрат. За станом на 30 вересня 2014року i 31 грудня 2012 року основнi 

засоби враховувалися за переоцiненою вартiстю, мiнус накопичена амортизацiя i знецiнення. 

Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за пiдсумками переоцiнки вiдбивається в звiтi 

про сукупний дохiд i збiльшує резерв переоцiнки в капiталi. Пiсля переоцiнки об'єкту основних 

засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається з валової балансової вартостi 

активу, пiсля чого чиста вартiсть активу трансформується до його переоцiненої вартостi. 

Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi 

того ж активу, признається в звiтi про сукупний дохiд i зменшує ранiше визнаний резерв 

переоцiнки в складi капiтала. Усi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдбиваються в 

звiтi про фiнансовi результати. Резерв переоцiнки, вiдбитий у складi капiталу, вiдноситься 

безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, 

тобто коли актив реалiзується або списується або коли Компанiя продовжує його 

використовувати. У останньому випадку сума реалiзованої переоцiнки є рiзницею мiж 

амортизацiєю на основi переоцiненої балансової вартостi активу i амортизацiєю на основi його 

первинної вартостi. 

Пiсля визнання основнi засоби подiляються на компоненти, що представляють собою об'єкти, 

вартiсть яких значна i якi можуть амортизуватися окремо. 

Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а 

балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються 

тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд 

основного засобу. Усi iншi витрати признаються в звiтi про фiнансовi результати у складi витрат в 

тому перiодi, в якому вони понесенi. 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли 

подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки 

вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих 

активiв i признаються в звiтi про фiнансовi результати.  

Амортизацiя основних засобiв враховується в звiтi про фiнансовi результати, використовуючи 

лiнiйний метод з тим, щоб зменшити первинну або переоцiнену вартiсть окремих активiв до 

лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їх експлуатацiї, що залишився. Амортизацiя 

нараховується з моменту введення активiв в експлуатацiю. Очiкуванi залишковi термiни 

експлуатацiї наступнi: 

Залишковi термiни експлуатацiї, рокiв 

Будiвлi i споруди 3 - 48 рокiв 

Машини i виробниче устаткування 1 - 23 рокiв 

Iншi основнi засоби 3 - 10 рокiв 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку Компанiя отримала б нинi вiд 

вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту 

основних засобiв були такими, якi очiкуються у кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Компанiя 

має намiр використовувати основний засiб до кiнця перiоду його фiзичного iснування, 

лiквiдацiйна вартiсть такого основного засобу прирiвнюється до нуля.  

Компанiя капiталiзує витрати по позикових засобах, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, 
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будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу. 

Незавершене будiвництво являє собою аванси за основнi засоби i вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх 

введення в експлуатацiю. 

Знецiнення нефiнансових активiв. 

Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення у разi яких-небудь 

подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування балансової вартостi може стати 

неможливим. Збиток вiд знецiнення признається в сумi, на яку балансова вартiсть активу 

перевищує вартiсть його вiдшкодування, а також суму переоцiнки, ранiше визнану у складi 

капiталу. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат 

на продаж або вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них вище. Для оцiнки можливого 

знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують окремо розрiзнянi грошовi 

потоки (на рiвнi одиниць, що генерують грошовi кошти). Нефiнансовi активи, окрiм гудвiла, що 

пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування 

знецiнення. 

Фiнансовi iнструменти-термiни оцiнки. Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою 

вартiстю або амортизованою вартiстю. 

Справедлива вартiсть - це цiна, яка може бути отримана при продажу активу або сплачена при 

передачi зобов'язання при проведеннi операцiї на добровiльнiй основi мiж учасниками ринку на 

дату оцiнки. 

Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при первiсному визнаннi фiнансового iнструмента 

мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус 

будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки 

включають амортизацiю вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення операцiї i 

будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної 

процентної ставки. Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати не 

вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про 

фiнансовий стан. 

Первинне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку 

враховуються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу 

вартiсть при початковому визнаннi якнайкраще пiдтверджує цiна операцiї, за винятком операцiй з 

пов'язаними сторонами, якi проводяться за цiною, встановленою контрактом. Прибуток або збиток 

при початковому визнаннi враховується тiльки тодi, коли є рiзниця мiж справедливою вартiстю i 

цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi поточнi ринковi операцiї з такими ж 

iнструментами або методи оцiнки, для яких використовується тiльки вiдкрита ринкова iнформацiя. 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первинного визнання фiнансовi зобов'язання, 

дебiторська заборгованiсть, кредити Компанiї оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки, а фiнансовi активи - за вирахуванням 

збиткiв, що зазнали, вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi витрати на проведення 

операцiї, включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i амортизуються з 

використанням ефективної процентної ставки iнструменту.  

Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи як: кредити та 

дебiторська заборгованiсть. Керiвництво визначає категорiю фiнансових активiв при їх первiсному 

визнаннi. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть включають кредити, дебiторську заборгованiсть, якi 

виникають, коли Компанiя надає товари або кошти безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської 

заборгованостi, яка створюється з намiром продажу одразу або протягом короткого промiжку 

часу. Вони вiдображаються в складi оборотних активiв, крiм тих, у яких строк погашення 

перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи вiдносяться до категорiї необоротних активiв. 

В балансi кредити i дебiторська заборгованiсть вiдносяться до категорiї дебiторської 

заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi. 

Знецiнення фiнансових активiв. За наявностi у Компанiї об'єктивного доказу знецiнення 

фiнансового активу, i у разi, якщо його балансова вартiсть (розрахована по методу амортизованої 
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вартостi) перевищує вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що фiнансовий актив знецiнився. 

Вiдшкодована вартiсть фiнансового активу дорiвнює величинi майбутнiх грошових потокiв, 

дисконтованих з використанням ефективної ставки вiдсотка. Балансова вартiсть зменшується до 

величини вiдшкодованої вартостi шляхом створення резерву по вiдповiдних статтях фiнансових 

активiв. Сума збитку вiд знецiнення фiнансових активiв включається у вiдповiдний рядок звiту 

про фiнансовi результати за звiтний перiод. 

Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли 

(i) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них витекли iншим чином, (ii) коли Компанiя 

передала, в основному, усi риски i вигоди володiння або (iii) коли Компанiя не передавала i не 

зберiгала, в основному, усi риски i вигоди володiння, але не зберегла контроль. Контроль 

зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi цiлком продати актив незв'язанiй 

сторонi, не накладаючи при цьому додаткових обмежень на продаж. 

Запаси. Товарно- матерiальнi запаси показанi за первiсною вартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї, поклад вiд того, яка з них нижче. Вартiсть запасiв визначається по середньозваженому 

методу. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, 

прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, 

розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат по позикових 

засобах. Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального ведення 

бiзнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом i вiдповiдних 

витрат на збут. 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська 

заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть спочатку враховуються за 

справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на знецiнення. Резерв на знецiнення 

дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдоцтво того, що 

Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або 

переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 

знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi боржника, вiрогiднiсть його банкрутства або 

фiнансової реорганiзацiї, а також несплата або прострочення платежу. Сума резерву є рiзницею 

мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю майбутнiх грошових потокiв, 

дисконтованих по первиннiй ефективнiй процентнiй ставцi. Балансова вартiсть активу 

зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку признається в звiтi про фiнансовi 

результати у складi iнших операцiйних витрат. Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй 

дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть 

по основнiй дiяльностi. Повернення ранiше списаних сум кредитується за рахунок iнших доходiв, 

показаних в чистiй сумi у звiтi про фiнансовi результати. 

Передплати. Передоплати враховуються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву на 

знецiнення Якщо є свiдоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься 

передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується, а вiдповiдний 

збиток вiд знецiнення признається в звiтi про фiнансовi результати. 

Векселi. Розрахунок по деяких продажах i закупiвлях виробляється за допомогою векселiв, якi є 

договiрними борговими iнструментами. 

Продажi та закупiвлi, розрахунок за якими планується виробити векселями, облiковуються за 

розрахованою керiвництвом справедливою вартiстю, яка буде отримана або передана при 

негрошових розрахунках. 

Справедлива вартiсть визначається на пiдставi наявних ринкових даних. 

Грошовi кошти i їх еквiваленти. Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi 

кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з 

первинним термiном розмiщення до трьох мiсяцiв. Всi грошовi кошти облiковуються за 

номiнальною вартiстю. 

Витрати майбутнiх перiодiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються за первiсною вартiстю 

мiнус наступна амортизацiя i знецiнення. Витрати майбутнiх перiодiв вiдбиваються в звiтi про 

фiнансовi результати за допомогою амортизацiї, протягом перiоду використання вiдповiдних 
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елементiв у виробничому процесi. 

Акцiонерний капiтал. Сума простих акцiй пiдприємства класифiкується як капiтал. Витрати, 

безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, враховуються в капiталi як зменшення суми 

надходжень за вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди 

над номiнальною вартiстю випущених акцiй враховується як емiсiйний дохiд. 

Дивiденди. Дивiденди признаються як зобов'язання i вiднiмаються з капiталу на звiтну дату, тiльки 

якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається в примiтках 

до фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi або оголошенi 

пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Якщо зобов'язання по 

виплатi дивiдендiв погашається бiльш нiж через один рiк пiсля звiтної дати, воно включається до 

складу довгострокових зобов'язань i оцiнюється за приведеною вартiстю майбутнiх грошових 

потокiв, якi буде потрiбно для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до 

оподаткування), що вiдбиває поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i риски, властивi 

зобов'язанню. Ефект первинного дисконтування дивiдендiв i подальша змiна дисконту 

враховуються безпосередньо в капiталi. 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть 

признається i спочатку оцiнюється вiдповiдно до полiтики облiку фiнансових iнструментiв. Надалi 

iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з 

урахуванням витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй i дисконту при розрахунку. 

Фiнансовi зобов'язання без фiксованого термiну погашення надалi враховуються за справедливою 

вартiстю 

Аванси отриманi. Аванси визнаються за первiсно отриманими сумами. 

Резерви по зобов'язаннях i платежах. Резерви по зобов'язаннях i платежах є нефiнансовими 

зобов'язаннями i признаються у випадках, коли Компанiя має юридичнi або передбачуванi 

зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб 

розрахуватися по зобов'язаннях, i їх суми можна розрахувати з достатньою мiрою точностi. Коли 

iснують декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв 

для їх погашення, визначається для усього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть 

коли вiрогiднiсть вiдтоку грошей вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас 

зобов'язань, невелика. 

Коли Компанiя чекає, що резерв буде вiдшкодований, наприклад, вiдповiдно до договору 

страхування, сума вiдшкодування признається як окремий актив, причому тiльки у випадках, коли 

вiдшкодування практично гарантоване. 

Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, буде потрiбно для 

погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдбиває 

поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i риски, властивi зобов'язанню. Збiльшення резерву 

з часом признається як процентна витрата. 

Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не признається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя 

про нього розкривається в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть отримання економiчних вигод вiд 

його використання. 

Умовнi зобов'язання не признаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує вiрогiднiсть 

вiдтоку ресурсiв, для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, i їх суму можна розрахувати з 

достатньою мiрою точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй 

звiтностi, крiм випадкiв, коли вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є 

незначною. 

Винагороди працiвникам. План зi встановленими внесками. Компанiя платить на користь своїх 

працiвникiв передбачений законодавством єдиний внесок до Пенсiйного фонду України. Внесок 

розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати i вiдносяться на витрати по 

мiрi їх понесення. До складу витрат на оплату працi в звiтi про фiнансовi результати включенi 

пенсiї, що виплачуються на розсуд Компанiї, i iншi пенсiйнi виплати. 

Винагороди працiвникам. План зi встановленими виплатами. Компанiя бере участь в державному 
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пенсiйному планi зi встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю 

спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i небезпечними для здоров'я 

умовами. Компанiя також надає на певних умовах единоразовi виплати при виходi на пенсiю. 

Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом зi встановленими виплатами, являє 

собою поточну вартiсть певного зобов'язання на звiтну дату мiнус коригування на невизнаний 

актуарний прибуток або збиток i вартiсть минулих послуг. Зобов'язання по встановлених виплатах 

розраховується щорiчно незалежним актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної 

одиницi. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi встановленими виплатами 

визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз 

застосуванням процентних ставок по високолiквiдним корпоративним облiгацiям, 

деномiнованими в тiй же валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення яких 

приблизно вiдповiдає термiну цього зобов'язання. Актуарнi прибутки та збитки, якi виникають в 

результатi минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдображаються за дебетом або 

кредитом в капiталi в iншому сукупному доходi в тому перiодi, в якому вони виникли. Вартiсть 

минулих послуг працiвникiв негайно вiдображається у звiтi про фiнансовi результати.  

Податок на прибуток. Витрати по податку на прибуток включають поточний податок i 

вiдстрочений податок. Поточний податок на прибуток у фiнансовiй звiтностi розраховується 

вiдповiдно до українського законодавства, яке дiє на звiтну дату.  

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань вiдносно 

перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж 

податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.  

Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується за двома ставками: 20% стягується при 

постачаннях товарiв або послуг на територiї України, включаючи постачання без чiтко певної 

суми винагороди, i iмпортi товарiв в Україну (окрiм випадкiв, чiтко передбачених законодавством 

вiдносно постачань, звiльнених вiд оподаткування ПДВ); 0% застосовується при експортi товарiв i 

вiдповiдних послуг. Вихiдний ПДВ при продажi товарiв i послуг враховується у момент 

отримання товарiв або послуг клiєнтом або у момент надходження платежу вiд клiєнта, залежно 

вiд того, що сталося ранiше. Вхiдний ПДВ враховується таким чином: право на кредит по 

вхiдному ПДВ при закупiвлях виникає у момент отримання накладної по ПДВ, яка видається в 

момент надходження оплати постачальниковi або в момент отримання товарiв або послуг, залежно 

вiд того що вiдбувається ранiше, або право на кредит по вхiдному ПДВ при iмпортi товарiв або 

послуг виникає в момент сплати податку. 

ПДВ по продажах i закупiвлях визнається в балансi згорнуто i показується як актив або 

зобов'язання до розмiру, задекларованого ПДВ в декларацiях. У тих випадках, коли пiд знецiнення 

дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй 

сумi заборгованостi, включаючи ПДВ. 

Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або 

коштiв, якi мають бути отриманi, за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної 

господарської дiяльностi Компанiї. Виручка вiд реалiзацiї показана без ПДВ i знижок. 

Компанiя визнає виручку вiд реалiзацiї у тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з 

достатньою мiрою точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних 

вигод i дотриманi конкретнi критерiї по кожному напряму дiяльностi Компанiї. Сума доходу не 

пiдлягає достовiрнiй оцiнцi доти, поки не будуть врегульованi усi умовнi зобов'язання, пов'язанi з 

реалiзацiєю. Оцiнки Компанiї грунтуються на результатах минулих перiодiв з урахуванням 

категорiй покупцiв, видiв операцiй i специфiки кожної угоди. 

Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї складається з цiни закупiвлi, витрат на транспортування, комiсiй з договорiв постачання 

i iнших вiдповiдних витрат. 

Фiнансовi витрати. Фiнансовi витрати включають процентнi витрати по позикових засобах, збиток 

вiд виникнення фiнансових iнструментiв i збитки вiд курсової рiзницi. Усi процентнi i iншi 

витрати, понесенi у зв'язку з позиковими засобами, вiдносяться на витрати з використанням 

методу ефективної процентної ставки. 
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3 IСТОТНI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ I СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ 

ПОЛIТИКИ 

Компанiя робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, показаних в 

звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i 

грунтуються на досвiдi керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке 

при iснуючих обставинах вважається обгрунтованим. Окрiм згаданих оцiнок, керiвництво також 

використовує певнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi 

найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, i оцiнки, якi можуть привести до 

значних коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового 

року, включають наступнi: 

Справедлива вартiсть основних засобiв. На щорiчнiй основi керiвництво Компанiї проводить 

аналiз вiдносно того, чи вiдрiзняється суттєво балансова вартiсть основних засобiв вiд їх 

справедливої вартостi на кiнець кожного звiтного перiоду. Аналiз базується на iндексах цiн, 

розвитку в технологiях, змiни курсiв валют вiд дати останньої переоцiнки, прибутковiсть бiзнесу й 

iншi фактори. Коли аналiз свiдчить про те, що справедлива вартiсть основних засобiв iстотно 

вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi, переоцiнка проводиться. Справедлива вартiсть 

визначається на основi амортизованої вартостi замiни. 

Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй 

заборгованостi. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по 

основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах. 

При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi чинники: аналiз дебiторської 

заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi по термiнах, їх 

зiставлення зi встановленими термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове положення клiєнтiв i 

погашення ними заборгованостi у минулому. Якби фактично поверненi суми були меншими, нiж 

за оцiнками керiвництва, Компанiї довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення.  

Пенсiйнi зобов'язання i iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання i 

iншi винагороди працiвникам з використанням методу прогнозованої умовної одиницi на пiдставi 

актуарних припущень, що представляють собою всю наявну у керiвництва iнформацiю про 

змiнних величинах, якi визначають остаточну вартiсть пенсiй до виплати i iнших винагород 

працiвникам. Оскiльки планом управляє держава, Компанiя може не мати повного доступу до 

iнформацiї, i, як наслiдок, значний вплив на пенсiйне зобов'язання можуть мати допущення про те, 

коли i чи скористається спiвробiтник раннiм виходом на пенсiю, чи необхiдно буде Компанiї 

фiнансувати пенсiйнi виплати колишньому спiвробiтниковi, залежно вiд того, чи продовжував вiн 

працювати в шкiдливих умовах, вiрогiдностi переходу спiвробiтникiв вiд зайнятостi, що припускає 

фiнансування пенсiйних виплат державою, до зайнятостi, що припускає фiнансування пенсiйних 

виплат Компанiєю. Поточна вартiсть зобов'язань за планом зi встановленими виплатами залежать 

вiд ряду чинникiв, якi визначаються на пiдставi актуарних розрахункiв з використанням ряду 

допущень. Основнi допущення, використовуванi при визначеннi чистих витрат (прибуткiв) по 

пенсiйному забезпеченню, включають ставку дисконтування. Будь-якi змiни в цих допущеннях 

вплинуть на поточну вартiсть зобов'язань. Компанiя визначає вiдповiдну ставку дисконтування у 

кiнцi кожного року. Ця процентна ставка повинна використовуватися для визначення поточної 

вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, необхiдних для погашення пенсiйних 

зобов'язань. Iншi ключовi допущення для пенсiйних зобов'язань частково грунтуються на 

поточних ринкових умовах. 

Податкове законодавство. Податкове, валютне i митне законодавство України продовжує 

змiнюватися. Суперечливi положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає, що його 

тлумачення є доречним i обгрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його 

не оспорять  

Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Компанiя проводить операцiї з 

пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або 

неринковими цiнами, використовуються професiйнi судження, якщо для таких операцiй немає 

активного ринку. Фiнансовi iнструменти спочатку признаються за справедливою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика Компанiї передбачає 
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вiддзеркалення прибутку i збиткiв вiд операцiй з пов'язаними сторонами, окрiм об'єднання 

компанiй або iнвестицiй в iнструменти капiталу, в звiтi про фiнансовi результати. Основою для 

таких суджень є цiни для подiбних операцiй мiж незв'язаними сторонами i аналiз ефективної 

процентної ставки. 

Визнання вiдстрочених активiв по податку на прибуток. Визнанi вiдстроченi податковi активи - це 

податки на прибуток, якi будуть вiдшкодованi через зниження прибутку оподаткування в 

майбутньому. Вiдстроченi податковi активи признаються в тiй мiрi, вiдносно якої iснує висока 

мiра вiрогiдностi, що вiдповiдну податкову пiльгу вдасться реалiзувати.  

Продовження тексту приміток 

4 РОЗРАХУНКИ I ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть 

контролювати або чинити значний вплив на операцiйнi i фiнансовi рiшення iншої сторони, або 

сторони, що знаходяться пiд загальним контролем. При аналiзi кожного випадку стосункiв, якi 

можуть бути стосунками мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих стосункiв, а не 

лише їх юридичнiй формi. 

Нижче описаний характер стосункiв мiж тими пов'язаними сторонами, з якими Компанiя 

здiйснювала значнi операцiї або має значнi залишки за станом на 30 вересня 2014року i 31грудня 

2013року. 

АКТИВИ / 30.09.2014 р. Група "Метiнвест" / 30.09.2014 р.Iншi сторони пiд загальним контролем / 

31.12.2013 Група "Метiнвест" /31.12.2013 Iншi сторони пiд загальним контролем  

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть, у тому числi: 

/ 14 580 157 тис. грн. / 160124 тис. грн. / 13 108 506 тис. грн. / 317 197 тис. грн.  

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, включаючи заборгованiсть по комiсiйних 

угодах / 14 565 830 тис. грн. / 143594 тис. грн. / 12 936 668 тис. грн. / 164 222 тис. грн.  

Дебiторська заборгованiсть по проданих векселях / - / - / - / 1 094 тис. грн.  

Передоплати постачальникам / 14 327 тис. грн. / 191 тис. грн. / 171 838 тис. грн. / 135 542 тис. грн. 

Векселi до отримання / - / 16 339 тис. грн. / - / 16 339 тис. грн. 

Грошовi кошти i їх еквiваленти / - / 325 336 тис. грн. / - / 116 026 тис. грн. 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ / 30.09.2014 р. Група "Метiнвест" / 30.09.2014 р.Iншi сторони пiд загальним 

контролем / 31.12.2013 Група "Метiнвест" /31.12.2013 Iншi сторони пiд загальним контролем 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть у тому 

числi: / 23 425 327 тис. грн. / 880 583 тис. грн. / 21978133 тис. грн. / 1 862 729 тис. грн. 

Довгострокова кредиторська заборгованiсть / 991 878 тис. грн. / - / 2 289 277 тис. грн. / - 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi /17 873 366 тис. грн. / 664893 тис. грн. / 17 

812 839 тис. грн. / 1 397 569 тис. грн.  

Кредиторська заборгованiсть по комiсiйних угодах / 3 513 174 тис. грн. / 42 716 тис. грн. / 1 668 

250 тис. грн. / - 

Аванси отриманi / 1046909 тис. грн. /160 012 тис. грн. /207 767 тис. грн. / 463 847 тис. грн.  

Iнша кредиторська заборгованiсть / - / 12 962 тис. грн. / - / 1 313 тис. грн.  

РЕАЛIЗАЦIЯ / 9 мiсяцiв 2014 Група "Метiнвест" / 9 мiсяцiв 2014 Iншi сторони пiд загальним 

контролем / 9 мiсяцiв 2013 Група "Метiнвест" / 9 мiсяцiв 2013 Iншi сторони пiд загальним 

контролем 

Реалiзацiя металопродукцiї / 5 774 798 тис. грн. / - / 9 182 872 тис. грн. / - 

У 1 пiврiччi 2014 рока i ранiше Компанiя також здiйснює реалiзацiю металопродукцiї на 

українському ринку асоцiйованим компанiям СКМ i Метинвеста з подальшим експортом цiєї 

продукцiї виступаючи комiсiонером у рамках таких операцiй. Цi операцiї здiйснюються з метою 

управлiння грошовими потоками. Загальна сума таких операцiй за 9 мiсяцiв 2014 року склала 3 

383 680 тисяч гривен (9 мiсяцiв 2013року – 2 606 999 тисячи гривен). Реалiзацiя металопродукцiї 

проводиться на умовах, вказаних у вiдповiдних договорах. 

ЗАКУПIВЛI / 9 мiсяцiв 2014 р. Група "Метiнвест" / 9 мiсяцiв 2014 р. Iншi сторони пiд загальним 

контролем / 9 мiсяцiв 2013 р. Група "Метiнвест" / 9 мiсяцiв 2013 р. Iншi сторони пiд загальним 

контролем 
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Закупiвлi, включаючи: / 5 710 883 тис. грн. / 1601855 тис. грн. / 5 606 407 тис. грн. / 1354516 тис. 

грн. 

Купiвля товарiв для перепродажу / - / - / - / - 

Придбання сировини i iнших матерiалiв / 4 765 787 тис. грн. / 1090710 тис. грн. /4692010 тис. грн. / 

798722 тис. грн. 

Транспортнi послуги / 728 230 тис. грн. / - / 673 571 тис. грн. / 13 315 тис. грн. 

Оренда основних засобiв / 216 866 тис. грн. / - / 240 826 тис. грн. / -  

Купiвля електроенергiї / - / 501 879 тис. грн. / - / 535 869 тис. грн.  

Купiвля страхових послуг / - / 9 266 тис. грн. / - / 6 610 тис. грн.  

Iншi закупiвлi / - / - / - / -  

 

5. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО 

Iнформацiя про рух основних засобiв та незавершеного будiвництва протягом 

9 мiсяцiв 2014 року наведена у наступнiй таблицi. 

На 1 сiчня 2014 р.  

Найменування / Будiвлi i споруди / Машини i виробниче обладнання / Iншi основнi засоби / 

Незавершене будiвництво, аванси виданi пiд необ.активи / Всього 

Первинна вартiсть / 1 465 809 тис. грн. / 1 447 337 тис. грн. / 47 723 тис. грн. / 936956 тис. грн. / 3 

897 825 тис. грн.  

Накопичений знос i знецiнення / - / - / (31 417) тис. грн. / - / (31 417) тис. грн.  

Чиста балансова вартiсть / 1 465 809 тис. грн. / 1 447 337 тис. грн. / 16 306 тис. грн. / 936 956 тис. 

грн. / 3 866 408 тис. грн. 

9 мiсяцiв 2014  

Надходження / 17 891 тис. грн. / 143167 тис. грн. / 2308 тис. грн. / 2232063 тис. грн. / 2395429 тис. 

грн. 

Переведення з однiєї категорiї в iншу / - / - / - / - / - 

Вибуття / - / - / - / - / - 

Дооцiнка/(списання) / 804683 тис. грн. / 222723 тис. грн. / (1078) тис. грн. / - / 1026328 тис. грн. 

Списання / - / 6 883 тис. грн. / 2050 тис. грн. / 1862442 тис. грн. / 1871375 тис. грн.  

Амортизацiя / (33060) тис. грн. / (95034) тис. грн. / (1486) тис. грн. / - / (129580) тис. грн. 

На 30 вересня 2014р.  

Первинна вартiсть / 2288383 тис. грн. / 1 806 344 тис. грн. / 46 903 тис. грн. / 1306577 тис. грн. / 

5448207 тис. грн. 

Накопичений знос i знецiнення / 33060 тис. грн. / 95034 тис. грн. / 32903 тис. грн. / - / 160997 тис. 

грн.  

На 30 вересня 2014 р.  

Чиста балансова вартiсть / 2 255 323 тис. грн. / 1 711 310 тис. грн. / 14 000 тис. грн. / 1306577 тис. 

грн. / 5287210 тис. грн.  

Згiдно з рiшенням МIХ в зв'язку з девальвацiєю гривнi, була проведена переоцiнка основних 

засобiв на 01.07.2014 р. 

Продовження тексту приміток 

6. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ 

ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ / 30 вересвня 2014 р. / 31 грудня 2013 р. 

Сировина i витратнi матерiали / 565 701 тис. грн. / 638 999 тис. грн.  

Готова продукцiя i незавершене виробництво / 533 200 тис. грн. / 541 827 тис. грн.  

Товари / 27 тис. грн. / - 

Всього товарно- матерiальних запасiв / 1 098 928 тис. грн. / 1 180 826 тис. грн. 

Донарахування резерву пiд знецiнення запасiв склало 112 842 тисяч грн. i вiдбито у складi 

собiвартостi продукцiї. 

Рух по нарахуванню резерву за 9 мiсяцiв 2014 року. 

Найменування / ГП, напiвфабрикати i товари для перепродажу - резерв / Основна сировина, 

матерiали i топливно-енергетичнi запаси - резерв / Допомiжна сировина, матерiали i iншi запаси - 
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резерв / Запаснi частини - резерв / Нарахування резерву знецiнення запасiв 

Залишок на кiнець попереднього перiоду (+/ -) / (25 560) тис. грн. / (15 785) тис. грн. / (44 506) тис. 

грн. / (1 674) тис. грн. / (87 525) тис. грн.  

Нарахування/сторно резерву знецiнення запасiв / (72 168) тис. грн. / (6 484) тис. грн. / (34 095) тис. 

грн. / (95) тис. грн. / (112842) тис. грн.  

Залишок на кiнець звiтного перiоду (+/ -) / (97 728) тис. грн. / (22 269) тис. грн. / (78 601) тис. грн. / 

(1 769) тис. грн. / (200 367) тис. грн.  

 

7. ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ 

Витрати майбутнiх перiодiв включають вартiсть прокатних валiв, вогнетривкої цеглини i 

стрiчкових конвеєрiв, встановлених у складi виробничого устаткування Компанiї. Витрати на цi 

активи амортизуються в звiтi про фiнансовi результати упродовж перiоду, протягом якого вони 

використовуються у виробничому процесi. Цi активи не вiдносяться в категорiю основних засобiв, 

оскiльки термiн їх експлуатацiї не перевищує одного року. 

 

8. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТI I IНША ДЕБIТОРСЬКА 

ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Найменування / 30 вересня 2014 р. / 31 грудня 2013 р. 

Поточна дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, включаючи заборгованiсть по комiсiйних 

угодах / 14 745 449 тис. грн. / 13 105 225 тис. грн.  

Мiнус резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi / (34) тис. грн. / (3 

498) тис. грн.  

Дебiторська заборгованiсть по проданих векселях  

Векселi до отримання / 16 339 тис. грн. / 16 339 тис. грн.  

Iнша дебiторська заборгованiсть / 77 337 тис. грн. / 75 909 тис. грн.  

Мiнус резерв пiд знецiнення iншої дебiторської заборгованостi / - / - 

Всього фiнансовiй дебiторськiй заборгованостi / 14 839 091 тис. грн. / 13 193 975 тис. грн.  

ПДВ до вiдшкодування / 116 807 тис. грн. / 263 894 тис. грн.  

Податок на прибуток / 18 969 тис. грн. / 18 969 тис. грн.  

Iншi податки / 19 870 тис. грн. / 11 663 тис. грн.  

Передоплати / 54 638 тис. грн. / 302 794 тис. грн.  

Мiнус резерв пiд знецiнення / (2 542) тис. грн. / (2 081) тис. грн.  

Всього поточнiй дебiторськiй заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй 

заборгованостi / 15 046 833 тис. грн. / 13 789 214 тис. грн.  

Справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi станом на 30 вересня 2014 року i 31 

грудня 2013 року приблизно дорiвнює її балансової вартостi. 

У сумi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй 

дебiторськiй заборгованостi сталися наступнi змiни: 

Найменування / 30 вересня 2014 р. / 31 грудня 2013 р 

Резерв на знецiнення на 1 сiчня / 13 472 тис. грн. / 16 766 тис. грн.  

Нарахування резерву пiд знецiнення впродовж року / 2 400 тис. грн. / 6 тис. грн.  

Списання впродовж року / (10 889) тис. грн. / (3 180) тис. грн.  

Сторно невикористаного резерву пiд знецiнення / (2407) тис.грн. / (120) тис. грн.  

Резерв на знецiнення: на 30 вересня 2014р. 2576 тис. грн. / на 31 грудня 2013 р. 13 472 тис. грн.  

Зменшення резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi було включено до складу iнших 

доходiв. Суми, вiднесенi на рахунок резерву, як правило, списуються пiсля закiнчення трьох рокiв 

пiсля дати визнання такої дебiторської заборгованостi. 

Iншi статтi фiнансової дебiторської заборгованостi не включають знецiненi активи. 

Окремi знецiненi статтi дебiторської заборгованостi - це дебiторська заборгованiсть клiєнтiв, що 

несподiвано опинилися в складному економiчному становищi. Керiвництво не чекає 

вiдшкодування повної суми цiй дебiторськiй заборгованостi. 
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На 30 вересня 2014р i 31 грудня 2013 р прострочена, але не знецiнена дебiторська заборгованiсть 

понад 360 днiв в основному включала заборгованiсть з пов'язаними сторонами. 

 

9 ГРОШОВI КОШТИ I ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

Грошовi кошти станом на 30 вересня 2014 р. представленi грошовими коштами в нацiональнiй та 

iноземнiй валютi в касi Компанiї та на розрахункових рахунках в сумi 

325 336 тис. грн, у тому числi: 

- в нацiональнiй валютi 42 743 тис.грн; 

- в iноземнiй валютi 282 593 тис.грн. 

 

Структура грошових коштiв наведена в таблицi. 

Найменування / 30 вересня 2014р. / 31 грудня 2013р. 

Поточнi рахунки в банках / 325 317 тис. грн. / 69 570 тис. грн.  

Готiвка / 19 тис. грн. / 11 тис. грн.  

Грошовi кошти у путi / - / 46 445 тис. грн.  

Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв / 325 336 тис. грн. / 116 026 тис. грн.  

За станом на 30 вересня 2014 i 31 грудня 2013, усi залишки на банкiвських рахунках були не 

простроченi i не знецiненi. 

 

10 АКЦIОНЕРНИЙ КАПIТАЛ, НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК 

Статутний капiтал-Компанiї станом на 30 вересня 2014 року складає 160 898тис.грн (сто шiстдесят 

мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто вiсiм тисяч гривень) подiлений на 10 550 688 (десять мiльйонiв 

п'ятсот п'ятдесят тисяч шiстсот вiсiмдесят вiсiм) штук простих акцiй за номiнальною вартiстю 

15,25грн (п'ятнадцять гривень двадцять п'ять копiйок) кожна.  

Структура власного капiтала Компанiї i його змiни протягом 9 мiсяцiв 2014 року наведенi в 

таблицi: 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ / На 30 вересня 2014 / На 31 грудня 2013 / Змiна / Коментарi 

Зареєстрований капiтал / 160 898 тис. грн. / 160 898 тис. грн. / -  

Капiтал у дооцiнках / 1 501 561 тис. грн. / 688 083 тис. грн. / 813478 тис. грн. / амортизацiя резерву 

переоцiнки (94 748) ; змiни резерву переоцiнки активiв 908 226  

Резервний капiтал / 40 224 тис. грн. / 40 224 тис. грн. / -  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) / (1 806 418) тис. грн. / (661 826) тис. грн. / 

(1144592) тис. грн. / амортизацiя резерву переоцiнки 94748; фiн.результат (1 239 340) 

Вилучений капiтал / (1 107) тис. грн. / (1 107) тис. грн.  

Усього / (104 842) тис. грн. / 226 272 тис. грн. / (331 114) тис. грн. 

 

11. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТИ I IНШОЇ 

КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI 

Найменування / 30 вересня 2014р. / 31 грудня 2013 р. 

Довгострокова кредиторська заборгованiсть / 992 066 тис. грн. / 893 038 тис. грн.  

Всього довгостроковiй фiнансовiй кредиторськiй заборгованостi / 992 066 тис. грн. / 893 038 тис. 

грн.  

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi / 15 931 302 тис. грн. / 14852368 тис. грн.  

Кредиторська заборгованiсть по комiсiйних угодах / 3555889 тис. грн. / 1696530 тис. грн.  

Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби / 15 752 тис. грн. / 333 777 тис. грн.  

Виданi векселi / - / 554 тис. грн.  

Iнша кредиторська заборгованiсть / 39 162 тис. грн. / 34 466 тис. грн.  

Всього поточнiй фiнансовiй кредиторськiй заборгованостi / 19 542 105 тис. грн. / 16917695 тис. 

грн.  

Аванси отриманi / 1 014 554 тис. грн. / 573 055 тис. грн.  

Нарахована заробiтна плата i податки на заробiтну плату / 37 750 тис. грн. / 35 892 тис. грн. 

Iншi податки до сплати / 9353 тис. грн. / 18 124 тис. грн. 

Всього поточнiй кредиторськiй заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй 
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заборгованостi / 20 603 762 тис. грн. / 17 544 766 тис. грн.  

Кредиторська заборгованiсть за комiсiйними угодами виникає в результатi торговельних операцiй, 

пов'язаних з експортом товарiв Групою вiд iменi пов'язаних сторiн. Грошовi кошти, якi Компанiя 

отримує вiд цих торгових операцiй, повиннi бути виплаченi пов'язаним сторонам.  

Справедлива вартiсть фiнансової кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її балансової 

вартостi. 

 

12 ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ МЕТАЛОПРОДУКЦIЇ ПО РИНКАХ 

Вся продукцiя Компанiї-це металопродукцiя у виглядi готових виробiв або напiвфабрикатiв. 

Далi представлена iнформацiя по продажу за видами продукцiї 

Найменування / 9 мiсяцiв 2014р. / 9 мiсяцiв 2013 р.  

Квадратна заготiвля i прокат :  

- продаж на внутрiшньому ринку / 2 383 823 тис. грн. / 6 939 239 тис. грн.  

- продаж на експорт / 3 390 975 тис. грн. / 2 243 633 тис. грн.  

Усього доходу вiд реалiзацiї / 5 774 798 тис. грн. / 9 182 872 тис. грн.  

Дохiд вiд реалiзацiї Компанiї представлений, виходячи з юридичної адреси клiєнта, зазначеного в 

договорi реалiзацiї, укладеному з цим клiєнтом. Реалiзована на внутрiшньому ринку 

металопродукцiя може продаватися в iншi країни. 

 

Значна частина продукцiї, реалiзованої на внутрiшньому ринку, надалi експортується Компанiєю 

по комiсiйних угодах. 

 

13 ВИТРАТИ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ТА IНШОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

Найменування / 9 мiсяцiв 2014р. / 9 мiсяцiв 2013 р. 

Собiвартiсть реалiзованоi продукцiї / 9 099 814 тис. грн. / 9 320 370 тис. грн.  

Iншi i операцiйнi витрати: 

Витрати на дослiд. i розробки / - / 15 554 тис. грн.  

Сумнiвнi та безнадiйнi борги / - / (108) тис. грн.  

Витрати по iншiй реалiзацiя / 56 109 тис. грн. / 28 331 тис. грн.  

Курсова рiзниця пов. з операц.i iншiй дiял-тью / 1 460 831 тис. грн. / 91 379 тис. грн.  

Недостачi i втрати вiд псування мат.цiнностей / 10 тис. грн. / 2 114 тис. грн.  

Штрафи / - / 470 тис. грн.  

Iншi.затрати операц.дiяльностi / 183 383 тис. грн. / 13 968 тис. грн.  

Собiвартiсть вiд оренди необор. активiв / 1 007 тис. грн. / 6 561 тис. грн.  

Резерв знецiнення ОС / 522 тис. грн. / 8 530 тис. грн.  

Iншi витрати по усуненню аварiї / - / 11 739 тис. грн.  

Витрати вiдшкодованi / 184 926 тис. грн. / 199 067 тис. грн.  

Iншi витрати - витрати iншої дiяльностi / - / 40 236 тис. грн.  

Списання,реалiзацiя необоротних активiв / 851 тис. грн. / 759 тис. грн.  

Витрати по роялтi / - / 318 тис. грн.  

Всього витрат, чиста сума / 1 887 639 тис. грн. / 418 918 тис. грн.  

Адмiнiстративнi витрати / 103 238 тис. грн. / 183 886 тис. грн.  

Витрати на збут / 327 267 тис. грн. / 217 094 тис. грн.  

 

14. ПРИБУТКИ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ТА IНШОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

Найменування / 9 мiсяцiв 2014р. / 9 мiсяцiв 2013 р. 

Дохiд вiд реалiзацiї, чиста сума.  

Iншi i операцiйнi доходи: 

Iнша реалiзацiя / 60 649 тис. грн. / 41 364 тис. грн.  

Дохiд вiд реалiзацiї iн. валюти / 55 662 тис. грн. / 26 601 тис. грн.  

Дохiд вiд оренди необ.активiв / 3 145 тис. грн. / 9 254 тис. грн.  

Дохiд вiд курсової рiзницi, пов„яз. з операц.i iншiй дiял-тью / 1 713 024 тис. грн. / 68 546 тис. грн.  

Дохiд вiд штрафiв, пенi / 1 894 тис. грн. / 51 тис. грн.  
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Прострочена кредиторська заборгованiсть / 12 тис. грн. / 4 443 тис. грн.  

Дохiд вiд безопл.придб.активiв / 62 тис. грн. / 302 231 тис. грн.  

Дохiд вiд iнвентаризацiї / 21 627 тис. грн. / 5 775 тис. грн.  

Iншi / 1 103 тис. грн. / 26 728 тис. грн.  

Дохiд вiд лiквiдацiї, реалiзацiї необоротних активiв / 30 223 тис. грн. / 4 216 тис. грн.  

Соц. Сфера / 1 957 тис. грн. / 1 085 тис. грн.  

Дохiд вiд вiдшкодування витрат / 186 818 тис. грн. / 199 067 тис. грн.  

Дохiд вiд комiсiйної винагороди по комiс. Договорам / 1 259 тис. грн. / 201 тис. грн.  

Недостачi i втрати вiд псування мат.цiнностей / 831 тис. грн. / - 

Резерв дебiторської заборгованостi / 529 тис. грн. / - 

Всього прибуткiв, чиста сума / 2 078 795 тис. грн. / 689 562 тис. грн.  

 

15. ФIНАНСОВI ПРИБУТКИ 

Найменування / 9 мiсяцiв 2014р. / 9 мiсяцiв 2013р. 

Дохiд вiд первинного визнання довгострокової кредиторської заборгованостi / - / -  

Проценти отриманi / 221 тис. грн. / 138 тис. грн.  

Всього фiнансових прибуткiв / 221 тис. грн. / 138 тис. грн.  

 

16. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ 

Найменування / 9 мiсяцiв 2014р. / 9 мiсяцiв 2013р. 

Витрати по дисконтуванню довгострокової кредиторської заборгованостi / 1 399 647 тис. грн. / 

1131231 тис. грн.  

% витрати актуарiя / 28 881 тис. грн. / 36 990 тис. грн.  

% банка / - / 7 тис. грн.  

Всього фiнансових витрат / 1 428 528 тис. грн. / 1 168 228 тис. грн.  

 

17. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Витрати по податку на прибуток складаються з наступних компонентiв: 

Найменування / 9 мiсяцiв 2014р. / 9 мiсяцiв 2013р. 

Вiдстрочений податок / (236 107) тис. грн. / (200 660) тис. грн.  

Дохiд з податку на прибуток / (236 107) тис. грн. / (200 660) тис. грн. 

Продовження тексту приміток 

18 УМОВНI ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися 

по-рiзному i часто змiнюватися. Вiдповiднi органи регiонального управлiння, а також державнi 

органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства керiвництвом Компанiї i його 

застосування в ходi дiяльностi. Iснує можливiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi в минулому 

не оскаржувалися, будуть оскарженi. В результатi податковi органи можуть нарахувати додатковi 

суми податкiв, штрафiв та пенi. 

Компанiя перiодично проводить операцiї на умовах, якi податковi органи України можуть 

трактувати як невiдповiднi ринковим. Оскiльки вимоги чинного податкового законодавства 

сформульованi нечiтко, в минулому такi операцiї не оскаржувалися. Проте iснує ймовiрнiсть того, 

що iз змiною тлумачення податкового законодавства в Українi та пiдходу податкових органiв у 

зв'язку з можливимиi змiнами в податковому кодексi, такi операцiї можуть бути оскарженi в 

майбутньому.  

Податкове законодавство було доопрацьовано з введенням нових правил трансфертного 

цiноутворення з 1 вересня 2013 року. Цi правила набагато детальнiше попереднiх норм 

законодавства та бiльшою мiрою враховують мiжнароднi принципи трансфертного цiноутворення. 

Нове законодавство дозволяє податковим органами застосовувати коригування щодо 

трансфертного цiноутворення та донараховувати податковi зобов'язання з контрольованих 

операцiях (операцiї з пов'язаними сторонами i деякими операцiями з непов'язаними сторонами), 

якщо цiна операцiї не визначена на загальних пiдставах та не обґрунтована вiдповiдними 
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документами. 

Судовi процеси. В ходi звичайної дiяльностi Компанiї, їй час вiд часу висувають позови. Виходячи 

з власної оцiнки, а також внутрiшнiх i зовнiшнiх професiйних консультацiй керiвництво 

пiдприємства вважає, що iстотнi збитки за позовами, що перевищують створенi в данiй фiнансовiй 

звiтностi резерви, понесенi не будуть. 

Питання, пов'язанi з охороною навколишнього середовища. Система заходiв щодо дотримання 

природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi становлення i позицiя органiв 

влади щодо його виконання постiйно переглядається. Компанiя перiодично оцiнює свої 

зобов'язання (включаючи зобов'язання по виведенню активiв з експлуатацiї) вiдповiдно до 

природоохоронного законодавства. У момент виникнення зобов'язань вони визнаються у 

фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть 

виникнути внаслiдок змiни iснуючих норм i законодавства, а також судових процесiв не 

пiддаються оцiнцi, але можуть зробити iстотний вплив. При iснуючому порядку забезпечення 

дотримання вимог чинного законодавства керiвництво вважає,що iстотнi зобов'язання внаслiдок 

забруднення довкiлля вiдсутнi. 

Зобов'язання по продажах. Згiдно з умовами договорiв про вiдкриття кредитних лiнiй, укладених 

Метiнвестом Компанiя i дочiрнi пiдприємства Метiнвесту взяли на себе спiльнi зобов'язання 

поставити iншим дочiрнiм пiдприємствам Метiнвесту металопродукцiю на суму 382 мiльйони 

доларiв США в 2013 роцi, 1 060 мiльйонiв доларiв США у 2014 роцi, 936 мiльйонiв доларiв США в 

2015 роцi, 403 мiльйони доларiв США в 2016 роцi, 116 мiльйонiв доларiв США в 2017 року i 101 

мiльйон доларiв США в 2018 роцi. Надходження вiд цих поставок переводяться через клiринговий 

рахунок кредитора. Права на цi надходження перейдуть до банку лише в разi, якщо Метiнвест не 

зробить платiж по кредиту згiдно з графiком платежiв. 

Зобов'язання по закупiвлях. Станом на 31 грудня 2013 року у Компанiї iснують зобов'язання по 

закупiвлi кисню протягом 25 рокiв, починаючи з 2014 року, на загальну суму 270 мiльйонiв 

гривень в рiк. Група видiлить ресурси для виконання цих зобов'язань. Керiвництво Компанiї 

вважає, що майбутнi чистi доходи та фiнансування будуть достатнiми для покриття цих та 

подiбних зобов'язань. 

Активи у заставi. Станом на 31 грудня 2012 року дебiторська заборгованiсть Компанiї в сумi 162 

мiльйони гривень було передано в заставу за кредитом, отриманим Metinvest B.V. 

Дотримання фiнансових показникiв. Компанiя зобов'язана дотримувати певнi фiнансовi 

показники, пов'язанi з позиками Metinvest BV. Недотримання цих фiнансових показникiв може 

призвести до негативних наслiдкiв. Станом на 30 вересня 2014р. вищевказанi фiнансовi показники 

пiдприємством дотримувалися. 

Страхування. На даний момент Метiнвест має страхове покриття збиткiв майну та перерви у 

виробництвi на умовах «Всi ризики», включаючи втрати вiд перерви у виробництвi на 

взаємозалежних пiдприємствах в рамках виробничого циклу. 

Крiм того, Компанiя має обов'язковi страховi покриття деяких типiв ризикiв згiдно з вимогами 

українського законодавства, включаючи: страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної 

небезпеки, обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезень небезпечних вантажiв, 

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв, страхування 

водiїв вiд нещасних випадкiв. Компанiя також має iншi види добровiльного страхування, 

включаючи страхування транспортних засобiв, страхування життя i здоров'я, страхування 

будiвельно-монтажних ризикiв. 
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