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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Вступ 

Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у 
лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981. 

Річна інформація емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Річної інформації. 
Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними у річній інформації. 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" засновано відповідно до указу Президента України "Про корпоратизацію 

підприємств" № 210/93 від 15 червня 1993 року та наказу Міністерства промисловості України № 311 від 25 листопаду 1993 року шляхом перетворення державного 
підприємства "Єнакієвський державний металургійний завод" у відкрите акціонерне товариство і зареєстровано розпорядженням виконкому Єнакіївської міської ради № 
489/20 від 15.12.93. 

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» викладене відповідно до вимог та положень Закону 
України «Про акціонерні товариства» № 514-УІ від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД». 

Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов'язків державного підприємства "Єнакієвський державний металургійний завод". 
Засновником Товариства є держава в особі Міністерства промисловості України. 
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, 

визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами. 
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Розділ I. Резюме річної інформації 

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю 
інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо 
придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної 
інформації. 

1.2. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» 
Скорочене найменування емітента: ПАТ «ЄМЗ» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00191193 
Інформація про державну реєстрацію емітента: 
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 12681050033000051 
Дата проведення державної реєстрації: 23.06.2003 
Місце проведення державної реєстрації: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЄНАКІЄВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження емітента: пр. Металургів, буд. 9, м. Єнакієве, Донецька обл. , Україна , 86429 
Міжміський код та телефон: 0625292301 
Номер факсу: 0625253380 
Веб-сайт емітента: http://emz.metinvestholding.com 
Електронна пошта: emz.priemnaya@enakievosteel.com 
Основні види діяльності емітента. 
24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
38.32 Відновлення відсортованих відходів 
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 
56.29 Постачання інших готових страв 
86.10 Діяльність лікарняних закладів. 
Протягом звітного періоду емітент не розпочав здійснювати нові види діяльності та не припинив здійснювати певні види діяльності, коди видів діяльності приведено 

у відповідність до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД-2010). 
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, 

визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами. 
Публічне акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод" є одним з найбільших підприємств вітчизняної металургійної галузі. Останніми роками ЄМЗ, 

реалізувавши ряд ІНВЄСТИЦІЙНИХ проектів, перетворилося на крупного i впливового гравця металургійного ринку України i зайняло міцні позиції на світовому ринку 
товарної заготовки. 

За результатами виробничо-господарської діяльності ПАТ "ЄМЗ" у 2012 році вироблено: 
- агломерату 2219,7 тис. тонн 
- чавуну 2464,5 тис. тонн 
- сталі 2731,9 тис. тонн 
- сортового прокату 1642,1 тис. тонн 
- товарної продукції 2809,8 тис. тонн 
У порівнянні з 2011 роком темпи зміни обсягів виробництва основних видів продукції в 2012 році склали: 
- з виробництва агломерату 114,0%; 
- з виробництва чавуну 105,2%; 
- з виробництва сталі 102,4%; 
- з виробництва сортового прокату 124,7%; 
- з виробництва товарної продукції 101,2%. 
Структура капіталу на 31.12.2012 р. склала 20035319 тис. грн. (30281783 тис. грн станом на 31.12.2011, зменшення на -10246464 тис. грн.), в тому числі: власний 

капітал 440587 тис. грн.(372653 тис. грн. станом на 31.12.2011, збільшення на 67934 тис. грн.); забезпечення майбутніх витрат i платежів 242993 тис. грн. (211758 тис. 
грн. станом на 31.12.2011, збільшення на 31235 тис. грн.); довгострокові зобов'язання 10088747 тис. грн. (4793839 тис. грн. станом на 31.12.2011, збільшення на 
5294908 тис. грн.); поточні зобов'язання 9262923 тис. грн. (24903157 тис. грн. станом на 31.12.2011, зменшення на -15640234 тис. грн.); доходи майбутніх періодів 69 
тис. грн. (376 тис. грн. станом на 31.12.2011, зменшення на -307 тис. грн.). 

За результатами діяльності підприємства за 2012 рік був отриманий чистий прибуток у розмірі 69431 тис. грн. За 2011 рік чистий прибуток складав 249280 тис. грн. 
В 2012 році, як і в попередні роки, на підприємстві активно велася робота у сфері оптимізації технологічного процесу, спрямована не тільки на підвищення 

продуктивності і зниження витрат, але і на поліпшення якості продукції по всіх переділах. Також у 2012 році була організована робота по безперервному 
вдосконаленню діяльності, в яку були залучені такі цехи, як агломераційний, доменний, конвертерний, цех виробництва прокату і цех прокатного переділу (Макіївська 
філія ПАТ "ЄМЗ"), цехи управління головного енергетика та інші - всього 2/3 основних і допоміжних цехів підприємства. 

Основні акценти технологічної стратегії розвитку ПАТ «ЄМЗ» спрямовані на збільшення обсягів виробництва продукції, на підвищення ефективності виробництва, а 
також виконання цільового комплексу заходів, спрямованих на зниження техногенного навантаження, зменшення шкідливих викидів в атмосферу - на дотримання 
строгих екологічних норм. 

В продовж 2012 року реалізовувались поточні довгострокові проекти та проекти соціальних програм i капітальних ремонтів, серед яких: 
• Капітальний ремонт конвертера №3 з заміною газовідводящего тракту з метою забезпечення рівня очищення газів. 
• Будівництво резервної турбоповітродувки для ДП 3,5. з метою забезпечення дуттям доменні печі в повному обсязі у зв'язку з високим моральним, фізичним 

зносом i ВІДСУТНІСТЮ резерву існуючих ТПД. 
• Вдування пиловугільного палива з метою зниження об'ємів споживання природного газу і коксу та поліпшення екологічних показників. будівництво електрофільтру 

за ОП31; 
• Будівництво інфраструктури нового кисневого блоку з метою забезпечення виробництва продуктами розподілу повітря. 
• відновлення греблі і шламопроводів (Беліков Яр) з метою збільшення місткості шламонакопичувач до 3-х млн.м3; 
• охоронний захід - будівництво периметру заводу. 
В 2014 році планується ввести в експлуатацію комплекс по приготуванню і вдуванню пиловугільного палива (ПВП) в горни доменних печей, що дозволить істотно 

понизити виробничу собівартість чавуну за рахунок виключення природного газу з доменної плавки. 
До 2016 року ПАТ "ЄМЗ" планує довести власні потужності виробництва чавуну до обсягів 2 940 тис.т/рік: ДП-5 (1 360 тис.т., введення в експлуатацію 2007 р.), ДП-3 

(1 580 тис. т., введення в експлуатацію 2011 р). Одночасно з цим до 2016 року планується впровадження низки заходів, необхідних для зростання виробництва сталі до 
3 500 тис.т/рік. 

У першому кварталі 2016 року планується введення до експлуатації нового агломераційного цеху. Потужності по виробництву агломерату досягнуть 4 300 тис.т/рік. 
З метою раціонального використання вторинних енергоресурсів (конвертерного і доменного газів) планується будівництво газової безкомпресорної утилізаційної 

турбіни і газгольдера, що дозволить збільшити вироблювання власної електроенергії і знизити виробничу собівартість готової продукції. 

1.3. Основні фінансові показники господарської діяльності емітента із річної фінансової звітності за звітний рік. 
Структура капіталу на 31.12.2012 р. склала 20035319 тис. грн. (30281783 тис. грн станом на 31.12.2011, зменшення на -10246464 тис. грн.), в тому числі: 
власний капітал 440587 тис. грн. (372653 тис. грн. станом на 31.12.2011, збільшення на 67934 тис. грн.); 
забезпечення майбутніх витрат і платежів 242993 тис. грн. (211758 тис. грн. станом на 31.12.2011, збільшення на 31235 тис. грн.); 
довгострокові зобов'язання 10088747 тис. грн. (4793839 тис. грн. станом на 31.12.2011, збільшення на 5294908 тис. грн.), 
поточні зобов'язання 9262923 тис. грн. (24903157 тис. грн. станом на 31.12.2011, зменшення на -15640234 тис. грн.); 
доходи майбутніх періодів 69 тис. грн. (376 тис. грн. станом на 31.12.2011, зменшення на -307 тис. грн.); 
За результатами діяльності підприємства за 2012 рік був отриманий чистий прибуток у розмірі 69431 тис. грн. За 2011 рік чистий прибуток складав 249280 тис. грн. 
Структура власного капіталу товариства: 
статутний капітал станом на 31.12.2011 р. 160898 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 160898 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.; 
інший додатковий капітал: станом на 31.12.2011 р. 538744 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 455999 тис. грн., відхилення -82745 тис. грн.; 
резервний капітал станом на 31.12.2011 р. 40224 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 40224 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.; 
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2011 р. (-367213) тис. грн., станом на 31.12.2012 р. (-215612) тис. грн., відхилення 151601 тис. грн.; 
вилучений капітал станом на 31.12.2011 р. 0 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 922 тис. грн., відхилення 922 тис. грн. 
Всього власний капітал: станом на 31.12.2011 р. 372653 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 440587 тис. грн., збільшення 67934 тис. грн. 
В продовж всього періоду спостерігається періодичне зростання вартості сировини та паливно - енергетичних ресурсів, що в свою чергу є причиною зростання 

витрат на підготовку, виробництво та збут продукції (робіт, послуг). 
Проте, з початку поточного року співвідношення цін на металопродукцію трохи випереджає темпи зростання цін на сировинні та паливно - енергетичні ресурси. 
Таким чином, валовий збиток від реалізації готової продукції за 2012 рік склав 281711 тис. грн., що на 764506 тис. грн. менш в порівнянні з аналогічним періодом 

2011 року (1046217 тис. грн.). 

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн) 

Назва показника 2012 2011 2010 
1 2 3 4 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1 2 7 8 3 0 8 6 1 3 7 0 0 1 3 0 8 8 7 2 3 0 3 
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Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1 3 0 6 4 7 9 7 1 4 7 4 6 3 4 7 1 0 0 7 6 5 5 0 

Валовий прибуток (збиток) - 2 8 1 7 1 1 - 1 0 4 6 2 1 7 - 1 2 0 4 2 4 7 

Інші операційні доходи 1 8 4 0 5 4 2 5 8 3 0 6 2 2 5 7 8 9 5 6 8 

Адміністративні витрати 2 5 4 7 1 8 2 3 1 9 7 0 1 5 6 7 8 1 

Витрати на збут 3 4 1 2 9 8 2 6 6 4 6 9 7 8 6 1 4 

Інші операційні витрати 2 3 3 4 4 0 2 5 4 2 4 4 8 7 5 7 3 7 9 0 7 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток (збиток) ( 9 2 7 1 1 3 ) ( 1 1 3 8 5 2 1 ) ( 1 3 8 7 9 8 1 ) 

інші доходи 2 4 0 3 0 0 9 2 1 2 9 6 5 8 6 6 6 7 2 6 

інші витрати 1 2 8 9 5 4 9 5 0 8 9 2 4 2 1 9 9 3 7 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
прибуток (збиток) 1 8 6 3 4 7 4 8 2 2 1 3 ( 9 4 1 1 9 2 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності - 1 1 6 9 1 6 - 2 3 2 9 3 3 1 6 2 6 3 2 

Чистий прибуток (збиток) 6 9 4 3 1 2 4 9 2 8 0 ( 7 7 8 5 6 0 ) 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 6 . 5 8 6 1 5 2 3 . 6 2 6 9 0 ( 7 3 . 7 9 2 3 4 ) 

Всього активів, у т.ч. 2 0 0 3 5 3 1 9 3 0 2 8 1 7 8 3 1 3 4 7 2 5 6 7 

Оборотні активи 1 6 9 1 5 5 2 3 2 6 9 9 8 5 9 0 1 0 5 6 6 8 3 6 

у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 4 0 9 0 5 2 0 3 5 9 5 8 5 3 3 2 

Необоротні активи 3 1 1 0 4 6 9 3 1 7 9 7 9 7 2 8 5 0 4 3 1 

Всього пасивів, у т.ч. 2 0 0 3 5 3 1 9 3 0 2 8 1 7 8 3 1 3 4 7 2 5 6 7 

Зобов'язання 1 9 3 5 1 6 7 0 2 9 6 9 6 9 9 6 1 3 0 7 4 0 3 2 

поточні зобов'язання 9 2 6 2 9 2 3 2 4 9 0 3 1 5 7 1 0 9 3 4 3 0 1 

довгострокові зобов'язання 1 0 0 8 8 7 4 7 4 7 9 3 8 3 9 2 1 3 9 7 3 1 

Забезпечення наступних витрат та платежів 2 4 2 9 9 3 2 1 1 7 5 8 2 3 5 7 6 2 

Власний капітал 4 4 0 5 8 7 3 7 2 6 5 3 1 6 2 2 2 5 

статутний капітал 1 6 0 8 9 8 1 6 0 8 9 8 1 6 0 8 9 8 

пайовий капітал 
додатковий вкладений капітал 
інший додатковий капітал 4 5 5 9 9 9 5 3 8 7 4 4 6 1 5 3 9 8 

резервний капітал 4 0 2 2 4 4 0 2 2 4 4 0 2 2 4 

(неоплачений капітал) 
(вилучений капітал) ( 9 2 2 ) 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ( 2 1 5 6 1 2 ) ( 3 6 7 2 1 3 ) ( 6 5 4 2 9 5 ) 

Розрахункова вартість чистих активів 4 4 0 5 8 7 3 7 2 6 5 3 1 6 2 2 2 5 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Розділ ІІ. Фактори ризику 

2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими: - фактори, які обмежують можливість 
акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів; - фактори, що можуть 
спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента; 

Відсутня інформація про фактори ризику що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками. 
Відсутня інформація про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам; 
Стосовно порядку оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір 

прибутку власників цінних паперів: Підпунктом 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що крім випадків, передбачених пп. 
153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету 
авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми 
такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. 

Згідно з пунктом 153.9 Податкового кодексу України оподаткуванню не підлягають операції, що здійснюються платником податку - емітентом з розміщення, 
погашення, викупу, конвертації та повторного їх продажу, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали ордерний або борговий цінний папір, при 
видачі та погашенні даних цінних паперів.. 

Відсутня інформація про фактори ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими: фактори, які обмежують 
можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів; фактори, що 
можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента; фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної 
суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента; недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів 
емітента їхніми власниками; будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих 
прав. 

2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента. 
Ризики, які впливають на прибутковість роботи підприємства і можуть призвести до збільшення собівартості продукції, належать: 
- ризик збільшення цін на сировинні й енергетичні ресурси, що може спричинити зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут 

продукції (робіт, послуг) та призвести до зниження доходу емітента. 
Ступінь зносу окремих основних фондів є одним з головних ризиків фінансово-господарської діяльності емітента і має значний вплив на продуктивність праці. Знос 

основних засобів є стримуючим фактором у застосуванні новітніх технологій та підвищенні якості продукції, яка випускається підприємством. Устаткування технічно і 
морально застаріло. Через це товариство вимушено підвищувати витрати на ремонти і технічне обслуговування агрегатів. 

З метою зменшення впливу вищенаведених ризиків емітент вирішує задачі щодо зменшення витрат та підвищення якості продукції на основі: 
- реконструкції аглодоменного переділу й досягнення максимального, збалансованого виробництва чавуну (будівництво комплексу по вдуванню пиловугільного 

палива в доменні печі замість природного газу, та нового агломераційного цеху); 
- забезпечення технічно - обґрунтованого максимального виробництва сталі. 
Судові процеси. У ході звичайної діяльності емітента, йому час від часу висувають позови. Виходячи з власної оцінки, а також внутрішніх і зовнішніх професійних 

консультацій керівництво вважає, що істотні збитки за позовами, що перевищують створені у фінансовій звітності резерви, понесені не будуть. 
Питання, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Система заходів щодо дотримання природоохоронного законодавства в Україні перебуває на етапі 

становлення і позиція органів влади щодо його виконання постійно переглядається. емітент періодично оцінює свої зобов'язання (включаючи зобов'язання по 
виведенню активів з експлуатації) відповідно до природоохоронного законодавства. У міру виникнення зобов'язань вони визнаються у фінансовій звітності в тому 
періоді, в якому вони виникли. Потенційні зобов'язання, які можуть виникнути внаслідок зміни існуючих норм і законодавства, а також судових процесів не піддаються 
оцінці, але можуть зробити істотний вплив. При існуючому порядку забезпечення дотримання вимог чинного законодавства керівництво вважає, що істотні 
зобов'язання внаслідок забруднення навколишнього середовища відсутні. 

Ризики пов'язані з відсутністю можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на 
використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) відсутні. 

Ризики пов'язані з нестабільністю фінансово-господарського стану відсутні. 
Немає проблеми із залученням коштів для розширення діяльності емітента. 

2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента. 
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-різному й часто змінюється. Відповідні органи регіонального управління, а також 

державні органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства керівництвом емітента і його застосування в ході діяльності та операцій емітента. Існує 
можливість того, що операції та діяльність, які в минулому не оскаржувалися, будуть оскаржені. У результаті податкові органи можуть нарахувати істотні додаткові 
суми податків, штрафів і пені. Відповідні органи можуть перевіряти податкові питання протягом трьох календарних років після їх завершення. За певних обставин 
перевірка може стосуватися більш тривалого періоду. 

Також, 10.01.2012 р. Президент підписав Закон № 4235- «О внесенні змін в Податковий Кодекс України відносно перегляду ставок окремих податків та сборів». Так 
збільшилися ставки податку на першу реєстрацію транспортних засобів, збору за користування радіочастотним ресурсом на 8,9%, а також збору за спеціальне 
використання води на 11,3% - всі приведені чинники збільшують податкове навантаження на підприємство, а саме оплату цих податків, які зменшують 
оподатковуваний прибуток. 

Валютний ризик. Емітент працює з міжнародними покупцями і постачальниками і тому піддається валютному ризику, пов'язаному з різними валютами, в яких 
здійснюються операції (головним чином у доларах США). Валютний ризик, пов'язаний з євро і російськими рублями, незначний через невеликий обсяг операцій у цих 
валютах. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, яка відрізняється від 
функціональної валюти суб'єкта господарювання. 

В управлінні валютними ризиками емітент обмежується вибором валюти, в якій здійснюється операція і переговорами з приводу валюти договору купівлі-продажу. 
Іноземна валюта, як правило, може бути конвертована у гривні за курсом, близьким до курсу НБУ. 

Основний механізм, який емітент використовує для зведення валютного ризику до мінімуму - це зменшення чистого монетарної позиції в іноземній валюті 
(розрахованої як різниця між сумами дебіторської та кредиторської заборгованості деномінованими у доларах США). 

Емітент також прагне звести до мінімуму витрати, пов'язані з купівлею і продажем іноземної валюти. 
Істотною проблемою є недостатній розвиток внутрішнього ринку, вирішення якої полягає в виведенні на новий рівень підтримуючих галузей: машинобудування, 

проектування промислових об'єктів, промислове будівництво, енергетику та інші, а також наданні доступу до фінансових ресурсів, всілякої підтримки розвитку 
інфраструктурних проектів. 

Невизначеність регуляторного середовища для діяльності підприємства відсутня. 
Ризики, пов'язані з політичною нестабільністю відсутні. 
У емітента відсутня інформація, щодо рецесії чи зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому. 
Ризики, пов'язані з обмеженнями на валютні операції відсутні. 

2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками. 
Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками відсутня. 

2.3. Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної 
та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Розділ ІІІ. Основні відомості про емітента 

3.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» 
Скорочене найменування емітента: ПАТ «ЄМЗ» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00191193 
Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" від 23 березня 2011 року (з оголошеною 

перервою до 31 березня 2011 року) наряду з іншими прийняті рішення: 
- привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»: 
- визначити тип товариства - публічне акціонерне товариство. 
- змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства - ПАТ «ЄМЗ». 
- у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" внести до Статуту Товариства зміни та 

доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 
Відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (скорочене найменування ВАТ «ЄМЗ», організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство) 
викладене як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (нова редакція Статуту ПАТ "ЄМЗ" зареєстрована державним 
реєстратором Виконавчого комітету Єнакієвської міської ради Донецької області Чуденко Л.Г. 31.03.2011 року, номер запису 12681050033000051), скорочене 
найменування ПАТ «ЄМЗ», організаційно-правова форма: Акціонерне товариство. 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента, місцезнаходження, засоби зв'язку. 
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 12681050033000051 
Дата проведення державної реєстрації: 23.06.2003 
Місце проведення державної реєстрації: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЄНАКІЄВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Місцезнаходження емітента: пр. Металургів, буд. 9, м. Єнакієве, Донецька обл. , Україна , 86429 
Міжміський код та телефон: 0625292301 
Номер факсу: 0625253380 
Веб-сайт емітента: http://emz.metinvestholding.com 
Електронна пошта: emz.priemnaya@enakievosteel.com 
Підрозділ емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента: 
відділ корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління. 
Місцезнаходження підрозділу: вул. Достоєвського, буд. 16, м. Єнакієве, Донецька обл. , Україна , 86429 
Міжміський код та номер телефону контактної особи: 0625292167, 0625293728 
Номер факсу контактної особи: 0625292267 
Електронна пошта контактної особи: Liliya.Kirichenko@enakievosteel.com; Natalya.Khaybulaeva@enakievosteel.com 

3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого емітент буде існувати. 
Відкрите акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод", засновано відповідно до указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" № 

210/93 ВІД 15 червня 1993 року та наказу Міністерства промисловості України № 311 ВІД 25 листопаду 1993 року шляхом перетворення державного підприємства 
"Єнакієвський державний металургійний завод" у відкрите акціонерне товариство і зареєстровано розпорядженням виконкому Єнакіївської міської ради № 489/20 від 
15.12.1993. 

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» викладене відповідно до вимог та положень Закону 
України «Про акціонерні товариства» № 514-V! від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД». 

Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов'язків державного підприємства "Єнакієвський державний металургійний завод". 
Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, передбаченому Статутом 

та чинним законодавством України. 

3.4. Короткий опис історії створення емітента, основні етапи розвитку, інформація про істотні факти та важливі події. 
Публічне акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод" є одним з найстаріших підприємств України. Будівництво заводу почалося у 1858 р., а у 1862 

р. тут вперше у Росії отримали чавун на мінеральному паливі. У 1895 р. була вибрана нова промислова площадка і почалося будівництво заводу. У 1897 р. він вступив 
у строй у складу двох печей, двох конвертерів для виплавки сталі бесемеровьским заходом, блюмінга, рельсобалочного стану та допоміжних майстерень. 

У 1931 р. почала працювати перша по країні розливна машина, 1938 році була збудована аглофабрика по першому вітчизняному проекту. 
Наприкінці 40-х років наукові розробки групи авторів, робітників заводу, були відзначені Державною премією СРСР. На заводі був розроблен та упроваджен новий 

технологічний процес виробництва конверторної сталі, який забезпечував отримання сталі, яка по якості не поступається мартенівської. 
У 80-роках була впроваджена термічна правка котикової сталі на стані "360" шляхом напряму зонального охолодження готового виробу. Ліцензія на цей винахід 

придбана закордонними фірмами. 
У 1993 р. згідно Наказу Міністерства Промисловості України шляхом корпоратизації Єнакієвський державний металургійний завод був перетворений у відкрите 

акціонерне товариство. У листопаді 2000 р. було прийнято Рішення про реконструкцію ВАТ "ЄМЗ" з метою здійснення інвестиційного проекту "Підвищення 
ефективності виробництва катаної заготовки з використанням безперервного лиття заготовки та встановлення "піч-ковш". У зв'язку з цим на підставі Рішення Ради 
товариства було створено ТОВ СП"Метален" до складу якого були передані конверторний, обтискний та цех підготовки составів. 

ВАТ"ЄМЗ" та ТОВ СП "Метален" працюють виконуючи єдину задачу по підвищенню якості заготовки та усього прокатного переділу. 
В рамках широкомасштабної реконструкції заводу, 19.10.2005 введено в експлуатацію автоматизований комплекс приймання, зберігання та підготовки сировини 

для доменного виробництва. 
В 2006 р. введена в експлуатацію повітророзподільна установка фірми «Linde-KCA-Drezden», здатна виробляти до 36 тис. кубометрів кисню чистотою 99,5%. 
В 2007 р. введена в експлуатацію доменна піч № 5 обсягом 1513 куб.м; фахівцями Bureau Veritas Certification проведено зовнішній аудит системи менеджменту 

промислової безпеки, який підтвердив відповідність здійснюваної на підприємстві роботи по охороні праці вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007. ВАТ 
"ЄМЗ" став першим металургійним підприємством в Україні, яке отримало такий сертифікат від "Bureau Veritas Certification". 

21 березня 2008 року на позачергових Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Єнакієвський металургійний завод" з метою залучення 
додаткових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток Товариства, прийнято рішення про збільшення розміру статутного фонду (капіталу) Товариства на 
2743414,00 грн. (два мільйона сімсот сорок три тисячі чотириста чотирнадцять гривень 00 копійок) до 160897992,00 грн. (сто шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто 
сім тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні 00 копійок) шляхом здійснення закритого (приватного) розміщення 179896 шт. (ста сімдесяти дев'яти тисяч вісімсот дев'яносто 
шости) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 15,25 грн. (п'ятнадцять гривень 25 копійок) кожна, в документарній формі існування, загальною 
номінальною вартістю 2743414,00 (два мільйона сімсот сорок три тисячі чотириста чотирнадцять гривень 00 копійок). Вартість збільшення розміру статутного фонду 
(капіталу) Товариства, сплачена грошовими коштами у полному обсязі. Таким чином, статутний капітал Товариства становить 160897992,00 грн., поділений на 
10550688 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 15,25 грн. за одну акцію. 

У грудні 2008 року закінчений один з важливих проектів - в копровому цеху в роботу був введений комплекс прес-ножиць. Після виходу на проектну потужність 
комплекс дозволить переробляти в рік 250 тисяч тонн металевого брухту. 

У 2009 році з метою вдосконалення організації робот по виробництву сталі, литої заготовки та відвантаження готової продукціі створено конвертерний цех як 
самостійний структурний підрозділ; освоєно розливання п'яти нових марок стали з використанням унікальної технології. Розроблена на ЄМЗ комплексна програма 
виплавки і розкислювання сталі дозволила розширити перелік готової продукції будівельного сортаменту - арматурного і круглого прокату діаметром від 5,5 мм до 12 
мм. 

Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" від 23 березня 2011 року (з оголошеною 
перервою до 31 березня 2011 року) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" крім інших 
прийняті рішення: визначити тип товариства - публічне акціонерне товариство; змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства -
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"; затвердити скорочене найменування Товариства - ПАТ "ЄМЗ"; внести до Статуту 
Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 

З метою розширення сортаменту та освоєння нових видів продукції, збільшення ефективності оперативного планування та управління загрузкою сталерозливочних 
і прокатних потужностей та підвищення ефективності господарської діяльності Товариства 31 березня 2011 року Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» прийнято рішення: 

- створити МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» на базі орендованого майна 
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» та затвердити Положення про філію; 

- створити ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-
ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» та затвердити Положення про відокремлений підрозділ (філію). 

Відомості про створення філіалів внесені в Єдиний державний реєстр 31.03.2011. 
В 2011 році введено в експлуатацію сучасний комплекс доменної печі №3 корисним об'ємом 1719 куб. м - зразок кращих металургійних агрегатів країни, екологічно 

надійна, унікальна і єдина доменна піч, яка оснащена новітнім технологічним обладнанням та найсучаснішими системами управління; впроваджено проект 
«Застосування фільтрокомпенсуючих пристроїв (ФКП) на установках «ковш-піч» (УКП) конвертерного цеху». Нове обладнання дозволить підвищити ефективність 
роботи енергетичного комплексу підприємства. 

Доменна піч № 3 ПАТ «ЄМЗ» відзначена дипломом 1-го ступеня Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 
Згідно з підсумками щорічного конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України в 2011 році, нова домна ПАТ «ЄМЗ» 
перемогла в номінації «Промислові підприємства та об'єкти виробничого значення». 

18 жовтня 2012 компанія "Air Liquide" (Франція), світовий лідер у виробництві технічних газів для промисловості, приступила до будівництва повітророзподільної 
установки ASU-1400 для Єнакієвського металургійного заводу. 

Злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язаних з основною діяльністю, не планується. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

3.5. Інформація про організаційну структуру емітента, основні структурні підрозділи та їх функц іональне призначення, зміни в організаційній структурі порівняно з 
попереднім звітним роком. 

Зг ідно Статуту ПАТ "ЄМЗ" органами Товариства є: 
Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства; 
Наглядова рада Товариства; 
Виконавчий орган Товариства (одноосібний) - Генеральний директор Товариства; 
Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів). 
Р ішенням Загальних зборів акціонерів В ІДКРИТОГО А К Ц І О Н Е Р Н О Г О Т О В А Р И С Т В А "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" від 23 березня 2011 року 

в ідкликано зі складу Ревізійної комісії Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Umrted І_іаЬіІ№у Company Metinvest B.V.) 
(реєстраційний номер 24321697). Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено. 

Р ішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року припинено з 30 березня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення 
Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ 
Х О Л Д И Н Г » ( ідентифікаційний код 34093721). 

Р ішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року обрано з 30 березня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства -
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю МЄТІНВЄСТ Б.В. (Private Umfted І_іаЬіІ№у Company Metrnvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) 
роки. 

Основні структурні підрозділи ПАТ «ЄМЗ» та їх функц іональне призначення: 
1. Виробниче управління - забезпечення оперативного керівництва д іяльністю структурних підрозділів, контроль виконання виробничої програми. 
2. Управління з переробки та підготовки металург ійних шлаків і металевого брухту - вилучення і переробка металург ійних шлаків, переробка металевого брухту. 
3. Агломерац ійний цех - виробництво офлюсованого агломерату. 
4. Доменний цех - виплавка чавуну, виробництво чушкового чавуну. 
5. Конвертерний цех - виплавка сталі, виробництво литої заготовки. 
6. Вапняно-вогнетривкий цех - виробництво вапна та конвертерних без випалювальних вогнетривів. 
7. Цех виробництва прокату - виробництво фасонних профілів загальногалузевого та спеціального призначення, кутка рівнополочного, стержневої сталі для 

армування залізобетонних конструкцій. 
8. Управління технічного обслуговування і ремонтів - забезпечення безперебійної та надійної роботи механо-, електро-, енергообладнання, організація і контроль 

технічного обслуговування, технічного нагляду, контроль за дотриманням правил технічної експлуатації механо-, електро-, енергообладнання, промислових будівель і 
споруд, об'єктів соціально-побутового призначення, організація і контроль підготовки і проведення поточних і капітальних ремонтів устаткування, будівель і споруд. 

9. Управління з бюджетування та економіці ремонтів - розробка бізнес-планів технічного обслуговування, капітальних і поточних ремонтів устаткування, будівель і 
споруд, контроль їх виконання; організація та проведення тендеру на надання п ідприємству послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і 
споруд, підготовка матеріалів для укладення договорів на виконання п ідрядними організаціями вогнетривких робіт, робіт з технічного обслуговування та ремонту 
обладнання, будівель і споруд, контроль дотримання цих договорів; розробка кошторисної документаці ї д л я реалізації інвестиційних проектів, проектів будівництва і 
реконструкції , впровадження нової техніки і технології, виконання ремонтно-будівельних робіт і робіт з технічного обслуговування усіх видів устаткування, будівель і 
споруд. 

10. Управління підготовки ремонтів - розробка проектів організації робіт з проведення технічного обслуговування і ремонтів на підприємстві, контроль дотримання 
технології проведення ремонтів, розробка проектної документаці ї , розробка та впровадження механізації та автоматизаці ї виробничих процесів. 

11. Механічний цех - виготовлення деталей і вузлів, запчастин. 
12. Цех ремонту металург ійного устаткування №2 (ЦРМУ № 2) - ремонт електричного обладнання виробничих цехів підприємства. 
13. Цех ремонту металург ійного устаткування №3 (ЦРМУ № 3) - ремонт енергетичного обладнання виробничих цехів підприємства. 
14. Управління енергетики - організація технічного нагляду за експлуатацією електро- та енергообладнання, систем та комунікацій в структурних підрозділах 

товариства; облік витрачання енергоресурсів в товаристві . 
15. Управління енергозберігаючих технолог ій - розробка і впровадження заходів, спрямованих на зниження витрати енергетичних ресурсів, контроль раціонального 

їх використання, забезпечення послідовного дотримання режиму економії енергоресурсів, 
16. Газорятувальна станція - забезпечення проведення робіт в газонебезпечних місцях. 
17. Теплоенергоцентраль пароповітрянодувної станції (ТЕЦ-ППС) - виробництво електроенергі ї , пари, стисненого повітря. 
18. Газовий цех - організація прийому, розподілу та обліку природного газу в товаристві . 
19. Кисневий цех - виробництво кисню, стисненого повітря. 
20. Цех мереж і підстанцій - організація прийому, розподілу й обліку електроенергі ї на підприємстві. 
21. Цех систем вимірів і теплової автоматики (ЦСВіТА) - встановлення, обслуговування та ремонт контрольно-вимірювальних приладах і автоматики, забезпечення 

функціонування автоматизованих систем управління виробництвом. 
22. Цех водопостачання - забезпечення і облік споживання води, очищення стічних вод. 
23. Електротехнічна лабораторія - проведення випробувань високовольтного електрообладнання, засобів захисту з метою виявлення дефектів, пошкоджень. 
24. Цех вентиляції - експлуатація систем вентиляції та аспірації з використанням електромагнітних фільтрів. 
25. Управління залізничного транспорту (УЗТ) - забезпечення залізничних перевезень. 
26. Автотранспортний цех - забезпечення автотранспортних перевезень. 
27. Управління з технічного контролю - організація прийому сировини і матеріалів; контроль якості що надходить в товариство сировини і матеріалів, продукції, що 

випускається; проведення лабораторних аналізів сировини, що надходить, виробленої продукції. 
28. Технічне управління - організація і проведення науково-дослідних і експериментальних робіт, спрямованих на вдосконалення технологі ї виробництва, технічне 

нормування сировини і матеріалів. 
29. Інвестиційне управління - формування стратегії і програми оптимізації виробництва з урахуванням перспектив розвитку товариства, реалізація інвестиційних 

проектів з оптимізації виробництва і досягнення цільових показників ефективност і по проектам. 
30. Управління капітального будівництва - організація капітального будівництва та реконструкці ї об'єктів товариства; організація здачі, приймання об'єктів 

зак інченого будівництва та реконструкції та введення їх в експлуатацію; організація забезпечення об'єктів будівництва та реконструкції технічною документацією, 
устаткуванням та матеріалами; контроль якості буд івельно-монтажних робіт. 

31. Відділ охорони навколишнього середовища - організація виконання товариством природоохоронних заходів, що забезпечують ефективну експлуатацію споруд і 
установок з очищення відхідних технологічних викидів і стічних вод; контроль виконання вимог законодавства щодо дотримання правил і норм в області охорони 
навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, утилізації всіх відходів виробництва при проектуванні , будівництві та експлуатаці ї нових 
об'єктів товариства; організація вивчення умов праці на робочих місцях, робіт з проведення паспортизаці ї санітарно-технічного стану цехів, атестації робочих місць за 
умовами праці. 

32. Відділ охорони праці - забезпечення контролю за дотриманням правил і норм охорони праці, створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці, а також 
дотриманням правил і норм промислової безпеки. 

33. Управління з в ідвантаження продукції - організація реалізації металопродукці ї та іншої продукції п ідприємства, своєчасна підготовка, оформлення та видача 
документ ів на в ідвантаження; забезпечення декларування та своєчасного митного оформлення експортно- імпортних вантажів товариства. 

34. Юридичне управління - дотримання законності в д іяльності товариства; використання правових засобів для сприяння вир ішенню статутних цілей і завдань 
товариства, п ідвищення ефективност і його діяльності ; прийняття необхідних правових заходів для зниження непродуктивних витрат товариства; усунення причин та 
умов, що їх породжують; захист прав і законних інтересів товариства. 

35. Головна бухгалтерія - організація бухгалтерського, податкового обліку та звітності в товаристві. 
36. Фінансовий відділ - забезпечення фінансового контролю платіжної і касової дисципліни, рівня дебіторської та кредиторської заборгованості ; зд ійснення 

своєчасного документального супроводу операцій у національній, іноземній валюті, казначейських операцій. 
37. Відділ операційного аналізу - забезпечення функц іонування системи економічного аналізу на підприємстві в ідповідно д о д іючих політик, регламентів, 

забезпечення підготовки та проведення балансових комісій з метою детального розгляду результатів д іяльност і та розробки заходів щодо п ідвищення ефективност і 
роботи підприємства. 

38. Управління закупівель - зд ійснення аналізу світового ринку і цін в рамках номенклатурних груп товарів, закріплених за п ідприємством, організація і проведення 
тендерів на поставку матеріально-технічних ресурсів (сировини, устаткування, матеріалів), вибір постачальників з метою забезпечення п ідприємств Д С П матеріально-
технічними ресурсами відповідних номенклатурних груп. 

39. Управління лог істики - забезпечення матеріально-технічними ресурсами виробничих і ремонтно-експлуатаційних потреб товариства та капітального 
будівництва, регулювання і розподіл виробничих запасів на підприємстві. 

40. Управління складів - організація складського господарства, забезпечення належних умов зберігання матеріальних ресурсів. 
41. Управління організації праці та заробітної плати - забезпечення виконання робіт з організації праці, управління виробництвом, розробці і застосуванню форм і 

систем та оплати праці, матеріального стимулювання працівників товариства. 
42. Управління по роботі з персоналом - забезпечення кваліфікованими кадрами структурних підрозділів, організація найму та зв ільнення працівників товариства; 

організація пенсійного забезпечення працівників товариства. 
43. Відділ навчання та розвитку персоналу - забезпечення розвитку персоналу: оцінка персоналу, навчання, підготовка, перепідготовка та п ідвищення кваліфікації 

працівників товариства; підготовка кадрового резерву. 
44. Управління соціально-побутового забезпечення - забезпечення обслуговування адмін істративно-побутових будівель, приміщень, об'єктів соціально-культурного 

призначення і дор і г непромислового призначення, благоустрою та озеленення території товариства; організація харчування персоналу, організація в ідпочинку та 
оздоровлення працівників товариства та членів їх сімей. 

45. Управління з корпоративних комунікацій - організація взаємодії з громадськ істю та засобами масової інформації, зд ійснення аналізу інформаційного простору 
товариства та інформаційних потоків за його межами, забезпечення випуску газети «За метал», розробка інформаційно-рекламної продукції, підготовка та проведення 
дитячо-юнацьких спортивних заходів, спортивного виховання та розвитку п ідростаючого покоління. 

46. Управління безпеки - забезпечення економічної та внутрішньої безпеки товариства, організація і проведення в структурних підрозділах профілактичної роботи, 
спрямованої на запобігання правопорушень, проведення комплексних перевірок, документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності структурних підрозділів і 
товариства в цілому, розробка та впровадження заходів, спрямованих на здійснення системи безпеки товариства. 

47. Служба безпеки - забезпечення економічної та внутрішньої безпеки Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ», проведення комплексних перевірок, документальних ревізій 
господарсько-фінансової д іяльності підрозділів Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ». 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

48. Цех технічного обслуговування технологічного обладнання (ЦТОТО) - забезпечення технічного обслуговування та ремонту механо-, енерго-, 
електрообладнання структурних підрозділів основного виробництва. 

49. Основними напрямками діяльності відокремленого підрозділу (філії) ПАТ «ЄМЗ» санаторій-профілакторій «Сонячний» є забезпечення санаторно-курортного 
лікування та оздоровлення персоналу товариства і членів їх сімей шляхом ефективного використання методик комплексної терапії відповідного лікування і наявної 
матеріально-технічної бази. 

50. Основними напрямками діяльності Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» є: 
50.1 Цех прокатного переділу - виробництво широкого сортаменту катанки, арматурного та кутового прокату з привозної заготовки, організація упаковки і 

навантаження готової продукції відповідно до вимоги споживачів, переробка брухту. 
50.2 Транспортний цех - забезпечення залізничних та автотранспортних перевезень для підрозділів Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ». 
50.3 Відділ розвитку технологій прокатного виробництва - організація і проведення науково-дослідних і експериментальних робіт, спрямованих на вдосконалення 

технології прокатного виробництва. 
50.4 Цех енергозабезпечення - ремонт електро- та енергообладнання, організація прийому, регулювання параметрів, розподілу, передачі та обліку електроенергії, 

природного і коксового газів, всіх видів води; технологічна обробка води, очищення і відведення стічних вод; хімічно очищеної води, виробництво кисню, перегрітого 
пару; теплопостачання промислових, службових і побутових приміщень Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ». 

50.5 Ремонтно-механічний цех - виготовлення запасних частин (кування, штампування заготовок, виготовлення металоконструкцій, обробка заготовок на верстатах 
і автоматичних лініях, складання готових вузлів, реставрація зношених запчастин методом наплавлення і подальшої обробки на верстатах) для ремонту обладнання 
структурних підрозділів Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ». 

50.6 Газорятувальна служба - забезпечення проведення робіт в газозахисної апаратурі в газонебезпечних місцях структурних підрозділів і проведення щоденних 
профілактичних обходів по газоспоживаючим цехам Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ». 

Зміни в організаційній структурі ПАТ «ЄМЗ» порівняно з попереднім звітним роком: 
В першому кварталі : 
Скасовано посади: 
- помічника заступника директора з інжинірингу в області АСУ ТП; 
- заступника директора з безпеки - начальника служби безпеки; 
- начальника управління безпеки. 
Ліквідовано наступні самостійні структурні підрозділи Товариства: 
- управління виробничими фондами; 
- відділ охорони праці; 
- відділ промислової безпеки. 
- відділ охорони праці та промислової безпеки Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ». 
Введено посади: 
- заступника директора з безпеки - начальника управління безпеки; 
- начальника служби безпеки. 
Створені як самостійні структурні підрозділи з підпорядкуванням безпосередньо: 
- директору з інжинірингу - відділ безперервного вдосконалення; 
- директору з охорони праці та промислової безпеки - відділ охорони праці та промислової безпеки. 
Передано функції: 
- з підготовки та проведення дитячо-юнацьких спортивних заходів, спортивного виховання та розвитку підростаючого покоління до управління з корпоративних 

комунікацій. 
В другому кварталі: 
Ліквідовано наступні самостійні структурні підрозділи Товариства: 
- цех з переробки брухту Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ». 
Створені як самостійні структурні підрозділи з підпорядкуванням безпосередньо: 
- директору з транспорту - відділ закупівель послуг та моніторингу ТОтаР; 
Передано функції: 
- з переробки брухту до цеху прокатного переділу Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ». 
В третьому кварталі: 
Скасовано посади: 
- директора з капітального будівництва та реконструкції; 
- директора з розвитку; 
- заступника директора з капітального будівництва та реконструкції з планування та економічного аналізу капітального будівництва; 
- заступника директора з капітального будівництва та реконструкції з пусконаладних робіт; 
- менеджера з безперервного вдосконалення цеха прокатного переділу Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ»; 
- помічника директора філії. 
Ліквідовано наступні самостійні структурні підрозділи Товариства: 
- відділ організації будівництва; 
- відділ планування та економічного аналізу капітального будівництва; 
- калібрувальне бюро Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ»; 
- відділ охорони праці та промислової безпеки; 
- електроцех Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ»; 
- енергоцех Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ»; 
- цех водопостачання та кисневого господарства Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ». 
Введено посади: 
- директора з розвитку та реконструкції; 
- менеджера з безперервного вдосконалення Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ». 
Створені як самостійні структурні підрозділи з підпорядкуванням безпосередньо: 
- директору з розвитку та реконструкції - управління організації, планування та економічного аналізу капітального будівництва; 
- директору з охорони праці та промислової безпеки - відділ охорони праці; 
- директору з охорони праці та промислової безпеки - відділ технічного нагляду за безпечною експлуатацією вантажно-під'ємних кранів та машин, станом будівель і 

споруд; 
- заступнику директора з інжинірингу з питань ремонтного забезпечення - цех технічного обслуговування технологічного обладнання (ЦТОТО); 
- директору Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» - цех енергозабезпечення. 
Передано функції: 
- з розробки й впровадженню нових прогресивних технологій прокатки, калібрування валків до цеху прокатного переділу Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» та до цеху 

виробництва прокату. 
В четвертому кварталі: 
Введено посади: 
- заступника директора з виробництва по безперервним вдосконаленням. 
20.02.2012 Наглядовою радою ПАТ «ЄМЗ» прийняте рішення ліквідувати з 01.06.2012 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ - САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (скорочене найменування: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ - САНАТОРІЙ-
ПРОФІЛАКТОРІЙ ПАТ «ЄМЗ»), розташований за адресою: вул. Чапаєва, будинок 15, м. Єнакієве, Донецька обл., 86404. Згідно ч.3 ст.28 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державному реєстратору Виконавчого комітету Єнакієвської міської ради Донецької області 17.05.2012 
надане повідомлення про закриття відокремленого підрозділу-санаторію-профілакторію ПАТ «ЄМЗ». 

3.6. Інформація про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи 
1. МАКІЇВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД». 
Місцезнаходження філії: вул. Металургійна, 47, м. Макіївка, Донецька обл., Україна, 86101. 
Дата створення 31.03.2011 
Дата останньої реєстраційної дії 31.03.2011 
Країна реєстрації: Україна 
Філія створена з метою розширення сортаменту та освоєння нових видів продукції, збільшення ефективності оперативного планування та управління загрузкою 

сталерозливочних і прокатних потужностей та підвищення ефективності господарської діяльності Товариства 
Предметом діяльності Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» є: 
- виробництво прокату та інших супутніх видів продукції металургійного циклу; 
- виробництво іншої продукції виробничо-технічного призначення; 
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; 
- збирання, заготівля, транспортування, переробка брухту кольорових металів, металургійна переробка металобрухту чорних та кольорових металів; 
- заготівля, обробка окремих видів ресурсів цінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини; 
- виготовлення елементів, реконструкція, ремонт і пусконалагоджувальні роботи механічного, енергетичного та іншого обладнання, у тому числі об'єктів 

котлонагляду газового господарства; 
- монтаж та технічне обслуговування (сервіс) обладнання промислового та громадського призначення; 
- виконання будівельних, ремонтних і реставраційних робіт; 
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій будівельної, ремонтно-будівельної діяльності; 
- виробництво товарів широкого споживання; 
- виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт; 
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); 
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- провадження торгівельної діяльності, у тому числі комісійної, торгівельно-посередницької та торгівельно-закупівельної; 
- надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг у сфері зовнішньої та внутрішньої торгівлі; 
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування; 
- надання транспортно-експедиційних послуг; 
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом; 
- виробництво, передача і поставка електричної енергії; 
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; 
- постачання теплової енергії; 
- постачання природного газу за регульованим, нерегульованим тарифом, зберігання природного газу; 
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами; 
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів; 
- проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання; 
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів і спеціалістів, надання послуг з професійної освіти; 
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; 
- надання побутових послуг населенню; 
- надання інформаційних та інших видів послуг підприємствам, організаціям і населенню; 
- надання консультаційних послуг; 
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника; 
- проведення землевпорядних та земле оціночних робіт; 
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт; 
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот); 
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів); 
- провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, надання поліграфічних послуг; 
- організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, виставок-продажів та аукціонів; 
- виготовлення деталей та збірних одиниць для ремонту об'єктів, підконтрольних Держнаглядохоронпраці; 
- монтаж, ремонт та реконструкція об'єктів, що використовують природний газ; 
- розробка проектів газопостачання об'єктів та агрегатів житлового фонду та соцкультпобуту; 
- реконструкція, монтаж, ремонт вантажопідйомних механізмів; 
- діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання; 
- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; 
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність; 
- медична практика; 
- пошук (розвідка) корисних копалин; 
- придбання, зберігання, перевезення, відпуск та використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 
- технічне обслуговування мереж теле-, радіо-, і проводного мовлення в межах промислової експлуатації. 
Філія в межах та на умовах, визначених їй Товариством, може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та 

спрямовані на досягнення мети діяльності Філії. 

2.Повне найменування: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЯ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» 
САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ». 

Місцезнаходження санаторію-профілакторію: вул. Молокова, 1, м. Макіївка, Донецька обл., Україна, 86139. 
Дата створення 31.03.2011 
Дата останньої реєстраційної дії 31.03.2011 
Країна реєстрації: Україна 
Санаторій-профілакторій, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я №385 від 28.10.2002 року, відноситься до лікувально-профілактичних закладів 

санаторно-курортного типу, основною функцією якого є надання послуг, пов'язаних із санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням застрахованих осіб та членів 
їх сімей. 

Санаторій-профілакторій має забезпечити санаторно-курортне лікування та оздоровлення з ефективним використанням наявної матеріально-технічної бази 
закладу та методик комплексної терапії відповідного лікування, для чого: 

- впроваджує в установленому порядку нові ефективні традиційні та нетрадиційні методи відновного лікування; 
- вживає заходів щодо підвищення кваліфікації медичного та обслуговуючого персоналу; 
- забезпечує безперервність і повноту лікувального процесу, його належну ефективність, послідовність та взаємодію в роботі з лікувально-профілактичними 

закладами; 
- надає повноцінне раціональне та дієтичне харчування пацієнтам; 
- проводить санітарно-просвітницьку роботу серед пацієнтів та обслуговуючого персоналу. 

3.7. Інформація про дочірні та залежні підприємства емітента. 
Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або 

організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента. 

3.8. Інформація про розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного року. 
Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу емітента на початок та кінець звітного року становить 160897992,00 грн. Статутний капітал Товариства 

поділений на 10550688 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 15,25 грн. кожна. Пайового, додатково вкладеного та неоплаченого капіталу немає. 
Статутний капітал Товариства за станом на 31.12.2012 р. сплачений в повному обсязі у встановлені законодавством терміни та відповідає установчим документам 

Товариства. Несплачений учасниками товариства капітал відсутній. 
Структура власного капіталу товариства: 
статутний капітал станом на 31.12.2011 р. 160898 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 160898 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.; 
інший додатковий капітал: станом на 31.12.2011 р. 538744 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 455999 тис. грн., відхилення -82745 тис. грн.; 
резервний капітал станом на 31.12.2011 р. 40224 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 40224 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.; 
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2011 р. (-367213) тис. грн., станом на 31.12.2012 р. (-215612) тис. грн., відхилення 151601 тис. грн.; 
вилучений капітал станом на 31.12.2011 р. 0 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 922 тис. грн., відхилення 922 тис. грн. 
Всього власний капітал: станом на 31.12.2011 р. 372653 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 440587 тис. грн., збільшення 67934 тис. грн. 

3.9. Інформація про входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів 
господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо). 

Найменування об'єднання: Українська асоціація підприємств чорної металургії. Місцезнаходження об'єднання: пров. Музейний, 10,м. Київ, Україна, 01601. 
Українську асоціацію підприємств чорної металургії (УкрМет) створено у 1998 році рішенням 23 українських гірничо-металургійних підприємств, виробничих об'єднань 
та організацій як недержавну безприбуткову організацію. Мета створення - розробка та організація перспективних програм щодо розвитку галузі, врегулювання 
взаємовідносин між підприємствами галузі, всебічне вивчення та практичне вирушення питань пошуку та наповнення зовнішніх ринків продукцією вітчизняного 
виробництва, сприяння технічному прогресу, розширення діючих та освоєння нових ринків збуту продукції чорної металургії. Підвищення ефективності виробництва, 
розширення внутрішніх і зовнішніх ринків збуту продукції, організація участі вітчизняних виробників в міжнародних тендерах, організація і проведення виставок, 
семінарів, конференцій, націлених на рекламу продукції і науково-технічних досягнень, координація дій виробників на зовнішніх ринках і т.п. 

ПАТ "ЄМЗ" є учасником асоціації з 1998 року. Головною метою Асоціації є захист інтересів та координація діяльності українських підприємств чорної металургії на 
внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення ефективності роботи галузі та посилення її інвестиційної привабливості. 

Члени Асоціації в особі своїх постійних представників мають право: обирати та бути обраними в керівні органи Асоціації; вносити на розгляд керівних органів 
Асоціації пропозиції по вдосконаленню й діяльності та усуненню недоліків в роботі; брати участь у будь-якій діяльності, яка ведеться під егідою Асоціації. 

Члени Асоціації зобов'язані: дотримуватися умов цього Статуту; брати участь у діяльності та управлінні Асоціації у встановленому Статутом і Установчою Угодою 
порядку; утримуватись від діяльності, яка може заважати вирішенню економічних та інших завдань учасників Асоціації; ссвоєчасно вносити внески та відрахування 
відповідно до установчих докуметів та рішень органів управління Асоціації для забезпечення реалізації завдань Асоціації; не порушувати норм добросовісної 
конкуренції, встановленої чинним законодавством; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації та її Членів 

Найменування об'єднання: Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром". Місцезнаходження об'єднання: площа Леніна, 1, м. Дніпропетровськ, Україна, 
49000. Виробничо-господарське об'єднання "Металургпром" створене 18 січня 1995 року. 

ПАТ "ЄМЗ" є учасником об'єднання з 1995 року. Метою діяльності об'єднання є представництво і захист інтересів підприємств-учасників, створення найбільш 
сприятливих умов господарювання, координація і оптимальне сполучення їх виробничих і комерційних інтересів в умовах ранкових відносин. 

Основними напрямками діяльності об'єднання є; оптимальне розміщення на підприємствах доведених об'єднанню державного замовлення, контракту і міжурядових 
угод, координація їх виконання; розробка короткотермінових виробничих балансів, участь в розробці перспективних виробничих балансів; оперативне регулювання 
кооперованих поставок з метою скорочення непродуктивних витрат і стабілізації виробництва; сприяння в вирішенні питань інвестиційної і науково-технічної діяльності 
по створенню нових високоефективних технологій і устаткування, зниженню матеріальних, енергетичних і трудових затрат у виробництві продукції; захист інтересів 
підприємств в органах державної влади і управління, судах; інформаційне, консультативно-довідкове обслуговування учасників. 

Учасники Об'єднання мають право: приймати участь в керівництві справами Об'єднання при прийнятті будь-якого рішення, пов'язаного з діяльністю Об'єднання; 
отримувати будь-яку інформацію про діяльність Об'єднання. 

Учасник Об'єднання зобов'язаний: дотримуватись положень установчих документів та внутрішніх нормативних актів Об'єднання; своєчасно та в повному обсязі 
сплачувати членські внески у розмірі і порядку, затвердженими Радою директорів Об'єднання; надавати Об'єднанню інформацію, необхідну для вирішення питань, 
пов'язаних з його діяльністю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стала йому відомою у зв'язку з участю в Об'єднанні. 

Найменування об'єднання: Українська Асоціація сталеплавильників. Місцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк, пров. В'ятський, 2а. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Українська Асоціація сталеплавильників була зареєстрована 21.10.1998р. ПАТ "ЄМЗ" є учасником об'єднання з 2003 року 
Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку, організації і виконанню робіт по підвищенню технічного і економічного рівня сталеплавильного і суміжних 

з ним виробництв шляхом організації і виконання робіт по удосконаленню діючих і розробки нових технологій, модернізації агрегатів і обладнання, поліпшення 
екологічного стану з залученням національних і іноземних фінансових, технічних і інтелектуальних ресурсів. 

Члени та засновники Асоціації мають право: призначати свого представника, який може бути обраний у керівні та консультативні органи Асоціації, а також брати 
участь в обговоренні питань діяльності Асоціації на Колегії та прийняття рішення з правом вирішального голосу; на запрошення Колегії направляти свого представника 
для участі у засіданнях Колегії або інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу; виносити на розгляд Колегії Асоціації пропозиції з усіх питань діяльності 
Асоціації; виносити на розгляд Колегії Асоціації пропозиції про обрання або відклик окремих членів керівних органів Асоціації; користуватися послугами Асоціації у 
першочерговому порядку; на захист та представництво своїх інтересів в органах державної влади, міністерствах, органах судової влади України; мати доступ до будь-
якої інформації, що стосується діяльності Асоціації; без перешкод виходити із складу членів Асоціації шляхом подання письмової заяви до Колегії Асоціації; 
здійснювати добровільно додаткові платежі на користь Асоціації. 

Члени Асоціації зобов'язані: дотримуватися вимог Установчого договору Асоціації; приймати активну участь у реалізації мети та завдань Асоціації, виконанні її 
проектів, програм та інших заходів, що не суперечать інтересам підприємства-члена Асоціації; приймати участь у заходах, що проводяться за рішеннями керівних 
органів Асоціації; своєчасно вносити вступні, членські і цільові внески; не вдаватися до вчинення дій, які можуть спричинити шкоду інтересам або престижу Асоціації; 
зберігати комерційну таємницю, не передавати третім особам науково-технічну продукцію і конфіденційну інформацію, отриману від других членів Асоціації або 
безпосередньо з керівних або виконавчих органів Асоціації без згоди передаючих таку інформацію; виконувати рішення керівних органів Асоціації, якщо ці рішення не 
суперечать інтересам підприємства-члена Асоціації та/або не виходять за межі внутрішніх правил, розпорядку, звичаїв та/або Статуту підприємства-члена Асоціації; 
надавати керівним та виконавчим органам Асоціації інформацію, що є необхідною для вирішення окремих питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, якщо ця 
інформація не є предметом комерційної таємниці та її надання не протирічить внутрішнім правилам, розпорядку, звичаям та/або Статуту підприємства-члена Асоціації; 
надавати керівним та виконавчим органам Асоціації допомогу у виконанні їх функцій. 

Найменування об'єднання: Асоціація підприємств власників відомчого транспорту та операторів вантажних залізничних перевезень"Укрвідтранс". 
Місцезнаходження об'єднання: площа Леніна, 1, м. Дніпропетровськ, Україна, 49000. Асоціація створена відповідно до чинного законодавства України рішенням 
підприємств згідно протоколу Загальних зборів №1 від 22 травня 2003 р. та Установчою угодою від 22 травня 2003 р. з подальшими змінами з метою координації та 
консолідації зусиль учасників Асоціа-ці ї для вирішення питань професійної діяльності відомчого, приватного (власного) залізничного т р а н с п о р т у та операторів 
вантажних залізничних перевезень, що являють спільний інтерес, та підвищення е ф е к т и в н о с т і їх роботи, без права втручання в поточну діяльність учасників 
Асоціації. 

ПАТ "ЄМЗ" є учасником асоціації з 2003 року. 
Учасники Асоціації мають право: брати участь в управлінні справами Асоціації; вносити пропозиції з удосконалення роботи Асоціації; вийти в установленому 

порядку з Асоціації; одержувати інформацію про діяльність Асоціації та пояснення з питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації. 
Учасники Асоціації зобов'язані: дотримуватись установчих та внутрішніх документів Асоціації, виконувати рішення Загаль-них зборів учасників і Ради Асоціації; 

брати активну участь у роботі підрозділів Асоціації і своєю діяльністю сприяти вирішенню мети та завдань Асоціації; виконувати свої зобов'язання перед Асоціацією, в 
тому числі пов'язані із здійсненням внес-к ів; своєю діяльністю не завдавати збитків Асоціації, надавати Асоціації необхідну для о б ґ р у н т у в а н н я і прийняття рішень 
інформацію та показники стану залізничного транспорту; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Асоці-аці ї та отриману в 
результаті участі в Асоціації. 

Найменування об'єднання: Донецька торгово-промислова палата. Місцезнаходження: Україна, 83007, Донецька область, м.Донецьк, Київський район, пр. Київський, 
87. 

Метою діяльності Палати є сприяння розвитку народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, формування сучасної 
промислової, фінансової і торговельної інфраструктури, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічного розвитку усіх видів підприємництва, 
не заборонених законодавством України, науково-технічних і торговельних зв'язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн. 

ПАТ «ЄМЗ» - член Палати з 2007 року. 
Члени Палати в особі своїх повноважних представників мають право: брати участь з правом вирішального голосу у роботі Конференцій, обирати в порядку, 

встановленому Президією Палати, делегатів на Конференції Палати, а в порядку, що встановлюється Радою Торгово-промислової палати України, обирати делегатів 
на з'їзд Торгово-промислової палати України; обирати і бути обраним до керівних органів Палати, а також Торгово-промислової палати України; виносити на розгляд 
Конференції, Ради, Президії Палати, а також З'їзду, Ради і Президії Торгово-промислової палати України пропозиції по питаннях, що входять у сферу діяльності 
відповідної Палати і Торгово-промислової палати України; отримувати у Палаті і Торгово-промисловій палаті України допомогу у вирішенні питань, що входять у сферу 
їх діяльності. Користуватися послугами Палати і Торгово- промислової палати України в першочерговому порядку і на пільгових умовах, які визначаються їх керівними 
органами і які входять у сферу їх діяльності. 

Члени Палати зобов'язані: активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати; сплачувати вступні та щорічні членські внески; здійснювати свою діяльність на 
принципах поваги до партнера, сумлінності і відповідно до вимог чинного законодавства. 

Найменування об'єднання: Екологічна Асоціація підприємств гірничо-металургійного комплексу України «ЕКОМЕТ». 
Місцезнаходження об'єднання: площа В.І.Леніна, 1, м. Дніпропетровськ, Україна, 49000. 
Екологічна Асоціація підприємств гірничо-металургійного комплексу України «ЕКОМЕТ» утворена відповідно до Законів України «Про підприємництво», «Про 

підприємства України», «Про господарські товариства», «Про захист економічної конкуренції», інших актів чинного законодавства України, за рішенням засідання Ради 
директорів ВГО «Металургпром» (протокол від 11.04.02 № 21) та за рішенням Установчих зборів засновників (протокол Загальних зборів від 18.О6.02р. №1). 

ПАТ "ЄМЗ" є учасником асоціації з 2007 року. 
Основною метою діяльності Асоціації є: координація діяльності в галузі захисту навколишнього середовища від скидів, викидів та відходів підприємств гірничо-

металургійного комплексу України (ГМК); формування галузевих принципів захисту навколишнього середовища від викидів; сприяння впровадженню державних та 
міжнародних стандартів системи управління навколишнім середовищем ДСТУІБ0-14000; методологічне забезпечення підприємств із питань захисту навколишнього 
середовища; вирішення проблем захисту навколишнього середовища від скидів, викидів та відходів, що мають місце в діяльності членів Асоціації, в тому числі за 
допомогою третейського суду; інформаційне обслуговування виробників та споживачів із питань захисту навколишнього середовища від викидів; правовий захист 
законних прав та інтересів членів Асоціації. 

Основними напрямками діяльності об'єднання є: наукове обґрунтування, розробка, та проведення єдиної технічної галузевої політики у сфері захисту 
навколишнього середовища від діяльності підприємств ГМК; координації діяльності в межах ГМК. 

Член Асоціації зобов'язаний: своєчасно сплачувати членські внески; суми внесків, форми та порядок їх внесення регулюються Положенням про членство у 
Асоціації, що затверджується Радою Асоціації; брати участь у роботі Асоціації; виконувати вимоги Статуту, рішення Загальних зборів, Ради Асоціації та Дирекції; своєю 
діяльністю не завдавати збитків Асоціації. 

Член Асоціації має право: знайомитись зі Статутом Асоціації; обирати та бути обраним до органів Ради Асоціації; вносити пропозиції з удосконалення роботи 
Асоціації; мати інформацію про стан свого вкладу; одержувати пояснення з актуальних для нього питань; припинити своє членство у Асоціації згідно з порядком, 
визначеним Статутом. 

Найменування об'єднання: «Донецька асоціація виробників та споживачів металевого брухту». Місцезнаходження Асоціації: Україна, 83052. м. Донецьк, вул. 50-ї 
Гвардійської дивізії. 17а. 

Метою створення і діяльності Асоціації є: подальший розвиток економічних, науково-технічних, соціальних та інших взаємин між державними органами та 
суб'єктами підприємництва, мобілізація та залучення громадян, організацій, підприємств, зарубіжних партнерів до активної діяльності щодо інвестування в економіку 
Донецького регіону капіталовкладень, в тому числі і у вільно конвертованій валюті, сприяння в розвитку промислової кооперації між підприємствами і галузями, 
зміцнення налагоджених технологічних зв'язків, забезпечення найбільш ефективного використання промислового та науково-технічного потенціалу підприємств 
Донбасу, подолання недобросовісної конкуренції на території Донецької області та України. Отримання прибутку не є метою створення Асоціації. ПАТ "ЄМЗ" є 
учасником асоціації з 2011 року. 

Члени Асоціації мають право: одержувати відомості та дані щодо діяльності Асоціації, її майна і фінансового стану; брати участь в управлінні Асоціацією у порядку, 
передбаченому установчим Договором, в тому числі пропонувати свої кандидатури для призначення їх Конференцією Членів Асоціації на будь-яку керівну посаду; 
давати пропозиції на розгляд Вищого та інших органів Асоціації; на першочергове користування послугами, які надає Асоціація; вийти зі складу Членів Асоціації; 
вимагати скликання позачергової Конференції Членів Асоціації в порядку, встановленому установчим Договором; брати участь в організації та реалізації проектів 
Асоціації. 

Члени Асоціації зобов'язані: дотримуватися положень установчого Договору і виконувати рішення Конференції Членів Асоціації та інших керівних органів Асоціації; 
виконувати свої майнові зобов'язання перед Асоціацією, в тому числі щодо сплати вступних та щорічних членських внесків; надавати Асоціації інформацію, корисну і 
таку, що має сенс для реалізації та втілення в життя цілей Асоціації; всіляко сприяти Асоціації у здійсненні нею своєї діяльності; не розголошувати комерційну 
таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації та її членів (перелік даних та відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначається Радою 
Асоціації). 

У звітному періоді ПАТ «ЄМЗ» став членом ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ «СОЮЗ МЕТАЛУРГІВ ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ». 

Найменування об'єднання: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ «СОЮЗ МЕТАЛУРГІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ». 
Місцезнаходження: Україна, 83001 м. Донецьк, вул.. Постишева, б.117. 

Вид об'єднання: Обласна громадська організація роботодавців (галузева) - зареєстрована 19 вересня 2011 року. 
Основна мета діяльності - сприяння об'єднанню роботодавців - власників підприємств металургійного комплексу Донецької області на засадах добровільності та 

рівноправності, представляти і захищати економічні, соціальні та інші інтереси роботодавців на обласному рівні, а також здійснювати координацію та консолідацію дій 
своїх членів у сфері соціально-трудових відносин. 

Мотиви та строк участі емітента - з ціллю захисту економічних, соціальних та інших інтересів. ПАТ "ЄМЗ" є членом Організації з 2012 року. 
Права та обов'язки емітента як учасника: 
Члени Організації мають право: безпосередньо або через своїх представників брати участь у роботі З'їзду Організації; брати участь в управлінні Організації 

безпосередньо через своїх представників в порядку, передбаченому Статутом, в тому числі представники членів Організації можуть обирати та бути обраними до 
складу органів Організації та отримувати інформацію про їх роботу; брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності Організації та її органів, а 
також в інших заходах, що здійснюються Організацією; рекомендувати чинним членам Організації прийняття нових роботодавців в якості членів Організації; 
одержувати всю необхідну інформацію про діяльність організації та посадових осіб Організації, знайомитися з фінансовими звітами, рішеннями З'їзду Організації та 
інших органів управління Організації; користуватися у встановленому порядку майном Організації; вносити заяви та пропозиції на розгляд З'їзду Організації та інших 
органів Організації; брати участь в реалізації програм Організації та контролювати їх виконання; публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих виданнях 
Організації; бути членом інших організацій; вийти зі складу Організації в порядку та на умовах, встановлених Статутом; використовувати інші права, передбачені 
Статутом. 
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Члени Організації зобов'язані: дотримуватись Статуту Організації та виконувати його вимоги; делегувати організації повноваження щодо вирішення актуальних 
питань соціально-економічної сфери, трудових відносин, які закріплюються у відповідних угодах між сторонами соціального партнерства, в тому числі у галузевих, 
територіальних угодах. Порядок, умови та детальний перелік повноважень, що делегуються Організації її членами, викладається у відповідному Положенні, яке 
затверджується З'їздом Організації; виконувати взяті на себе зобов'язання, прийняті Організацією відповідно до угод, укладених між сторонами соціального 
партнерства, в тому числі галузевих, територіальних угод; виконувати рішення органів Організації; забезпечувати відповідно до умов Статуту повне за обсягом та 
своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов'язків; не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації; брати участь у роботі по 
досягненню мети та завдань Організації; брати участь у діяльності та розвитку Організації в порядку, передбаченому Статутом, а також у випадку необхідності 
надавати допомогу Організації; брати участь у роботі органів, комісій, комітетів, рад, які створює Організація або бере участь у створенні, через своїх представників; не 
пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня виникнення відповідної обставини повідомляти організацію про будь-які зміни у своєму статусі, включаючи, але не 
обмежуючись, намір про входження до інших організацій, припинення члена Організації, порушення провадження у справі про банкрутство щодо члена Організації, 
тощо; сплачувати членські та інші внески у розмірі та порядку, установленому З'їздом Організації. 

Результати фінансово-господарської діяльності емітента суттєво не залежать від інших учасників об'єднання підприємств. 
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Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента 

4.1. Основні види діяльності емітента. 
24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
38.32 Відновлення відсортованих відходів 
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 
56.29 Постачання інших готових страв 
86.10 Діяльність лікарняних закладів. 
Публічне акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод" є одним з найбільших підприємств вітчизняної металургійної галузі. Останніми роками ЄМЗ, 

реалізувавши ряд інвестиційних проектів, перетворилося на крупного і впливового гравця металургійного ринку України і зайняло міцні позиції на світовому ринку 
товарної заготовки. 

Основні показники виробничої діяльності ПАТ "ЄМЗ" протягом 2010-2012 р.р.: 
Агломерат: 2010 р. - 1731,2 тис. тонн, 2011 р. - 1947,2 тис. тонн, 2012 р. - 2219,7 тис. тонн, що на 272,5 тис. тонн (14,0%) більше в порівнянні з 2011 роком. 
Чавун: 2010 р. - 2163,5 тис. тонн, 2011 р. - 2342,0 тис. тонн, 2012 р. - 2464,5 тис. тонн, що на 122,5 тис. тонн (5,2%) більше в порівнянні з 2011 роком. 
Сталь (у т.ч. злитки ): 2010 р. - 2497,2 тис. тонн, 2011 р. - 2666,9 тис. тонн, 2012 р. - 2731,9 тис. тонн (злитки не вироблялись), що на 65,0 тис. тонн (2,4%) більше в 

порівнянні з 2011 роком. 
Виробництво сортового прокату: 2010 р. - 138,8 тис. тонн, 2011 р. - 1317,3 тис. тонн, 2012 р. - 1642,1 тис. тонн що на 324,8 тис. тонн. (24,7%) більше в порівнянні з 

2011 роком. 
Основними видами продукції ЄМЗ є чавун товарний, безперервнолита заготовка, прокат для армування залізобетонних конструкцій в прутках, катанка, прокат 

круглий та фасонні профілі. 
Заготовка безперервнолита квадратного перетину. 
Виробництво безперервнолитої заготовки включає в себе виплавку сталі в конвертері, її обробку на установках «ківш-піч» і розливання сталі на машинах 

безперервного лиття заготовки. Безперервнолита заготовка проводиться перетином 120х120, 125х125, 130х130, 140х140, 150х150 мм зі сталі марки Ст. 1-5, 60-85, 
GR40, GR60, SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010, SAE 1017, SAE 1060-1085 і поставляється мірними довжинами 6000, 9000-12000 мм. 

Сортовий і фасонний прокат 
Сортовий і фасонний прокат, що випускається заводом, займає стійку позицію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку металопродукції. Асортимент крупно-, 

середньо-і дрібносортного прокату включає круглий і арматурний прокат, кутки, балки, швелери різних типорозмірів, а також спеціальні профілі для будівництва та 
суднобудування, транспортного і загального машинобудування, гірничодобувної промисловості. 

Кутки сталеві рівнополочні і нерівнополочні 
Кутки рівнополочні № 7,5 (товщина полиці 6,8 мм) № 9 (товщина полиці 7-9 мм) і № 10 (товщина полиці 7,8,10, 12 мм) та куток нерівнополочний125х80х10 (товщина 

полиці 10,12 мм) виробляються на стані «550». Довжина порізки 4-12 м. 
Продукція виробляється із сталі марок Ст3пс, сп, Ст5пс-сп, 09Г2С та інші. 
Штабобульбові профілі для суднобудування 
Стан «550» виробляє несиметричні і симетричні штабобульбови профілі для суднобудування (№ № 10, 12, 14а, 14б, 16а, 16б, 18а, 18б, 1235, 1446, 1455, 1646). 

Довжина порізки профілів складає 4-12 м. Виготовляються в основному із сталі категорій А, А32, Д32, Д40. 
Швелери і двотаври сталеві 
ЄМЗ виробляє на стані «550» швелери П-образного перетину №8У, № 10П и № 12П з паралельними гранями полиць, швелери з відігнутої полицею СП-10, СП-12 

для вагонеток. Довжина порізки складає 4-12 м. Виробляються із сталі марок Ст3пс, сп, Ст5пс-сп і інші. 
Крім того, стан «550» виробляє двотаври № № 10, 12, які застосовуються в великопанельному, промисловому і цивільному будівництві для перекриттів, колонних 

металоконструкцій, мостових споруд, опор і підвісних шляхів. 
Рейки залізничні вузької колії. 
Спочатку основним видом продукції Єнакієвського метзаводу було виробництво залізничних рейок вузької колії. Протягом більше 110 років з моменту створення 

підприємства сортамент виробленої продукції змінювався. На даний момент ЄМЗ продовжує випускати рейки залізничні вузької колії типу Р18. Ця продукція 
використовується для укладання на залізницях вузької колії і підземних шляхах шахт. 

Профілі для напрямних ліфтів. 
ПАТ «ЄМЗ» одне з небагатьох металургійних підприємств виробляє унікальний продукт - профілі № 3 та № 3а для напрямних ліфтів зі сталі марок 20, 30 ГОСТ 

1050-88. 
Макіївська філія: 
Стан "390" (безперервний сортовий стан) 
Сортамент стану: 
• прокат арматурний № № 10-32 класів міцності А240С, А500С з рядових і низьколегованих марок сталі для виготовлення зварювальних каркасів залізобетонних 

конструкцій в пачках до 10 т. На стані встановлений лічильник прутків, що дозволяє виконувати замовлення з фіксованою кількістю прутків в пачці; 
• прокат круглий діаметрами 10 ... 60 мм звичайної точності з рядових (для виготовлення бурів) і високовуглецевих (для виготовлення куль, що мелють) марок сталі 

в пачках до 10 т; 
• кутки рівнополочні з рядових марок сталей від 25 х 25 х 3 ... 4 до 63 х 63 х 4 ... 6 по ДСТУ 4484:2005 / ГОСТ 535-2005. Є можливість укладання «ялиночкою». 
Отримано сертифікати відповідності арматурного прокату, виробленого на Макіївському філії ПАТ «ЄМЗ», вимогам стандарту ДСТУ 3760-2006, білоруського 

стандарту СТБ 1704-2006. 
П роведена процедура сертифікації арматурного прокату класу А500С за російськими стандартами ГОСТ Р 52544-2006 і СТО АСЧ М 7-93. 
Стан "150" (безперервний дротяний стан) 
Сортамент стану: 
катанка 5,5-12,5 мм в мотках до 2 т звичайної точності: 
• з рядових марок сталей по ДСТУ 2770-94 / ГОСТ 30136-95 (Ст1-Ст3), ASTM А510М-03 (SAE 1006-1018) для перетяжки на дріт та інших цілей; 
• з вуглецевих і високовуглецевих марок сталей по ГОСТ 1050-88 і ГОСТ 14959-79 ASTM А510М-03 (SAE 1045-1080) для перетяжки на дріт для виготовлення 

канатів; 
• з низьковуглецевої і легованої сталі для виготовлення зварювального дроту по ТУ У 27.1-00190319-1280-2002 зі сталі марок Св-08, Св-08А, Св-08Г2С; 
• зі сталі підвищеної якості для виготовлення зварювального дроту по ТУ У 27.1-0019319-1314-2004 зі сталей марок Св-07, Св-07А, Св-07Г1НМ, Св-07Г1НМА; 
• сорбітізірованная катанка для металокорду по ТУ У 27.1 -0019319-1327-2004 зі сталей марок 70крд, 75крд, 80крд, 85крд. 
Продукція сертифікована по ASTM А510М-03, DIN EN 10016-1, -2, ГОСТ 14959-79, ДСТУ 2770-94 / ГОСТ 30136-95. 

4.2. Інформація про основні види продукції (товарів, робіт, послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому 
числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки. 

Основними видами продукції, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного 
року, є заготовка, металопрокат та катанка. 

Обсяг виробництва заготовки у натуральному виразі складає 1078,0 тис. тонн, у грошовому виразі - 4632096,30 тис. грн. Обсяг реалізації заготовки (з урахуванням 
реалізації за договорами комісії) у натуральному виразі складає 1783,5 тис. тонн. Середньореалізаційна ціна загального обсягу реалізованої заготовки в звітному 
періоді склала 4644,44 грн. за тонну. Обсяг реалізації заготовки у грошовому виразі 8283585,10 тис. грн. 

Обсяг виробництва металопрокату у натуральному виразі складає 807,0 тис. тонн, у грошовому виразі - 4123595,00 тис. грн. Обсяг реалізації металопрокату (з 
урахуванням реалізації за договорами комісії) у натуральному виразі складає 897,3 тис. тонн. Середньореалізаційна ціна загального обсягу реалізованого 
металопрокату в звітному періоді склала 5638,29 грн. за тонну. Обсяг реалізації металопрокату у грошовому виразі 5059418,44 тис. грн. 

Обсяг виробництва катанки у натуральному виразі складає 832,0 тис. тонн, у грошовому виразі - 4036342,00 тис. грн. Обсяг реалізації катанки (з урахуванням 
реалізації за договорами комісії) у натуральному виразі складає 1186,0 тис. тонн. Середньореалізаційна ціна загального обсягу реалізованої катанки в звітному періоді 
склала 5301,50 грн. за тонну. Обсяг реалізації катанки у грошовому виразі - 6287674,90 тис. грн. 

Загальна сума експорту 8 890 793,222 тис. грн. 
Частка експорту в загальному обсязі продажів 44,62% 
Емітент проводить свою діяльність у декількох країнах (Болгарія,Єгипет,Індонезія,Італія, Сірія,Румунія,Туніс,Турція,Домініканська республіка та інші), країни, у яких 

емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходу за звітний період відсутні. 
Середньореалізаційна ціна загального обсягу реалізованої заготовки у звітному періоді -4644,44 грн. 
У звітному періоді емітентом були запропоновані на ринку наступні види нової готової продукції. 
Орієнтуючись на споживача і діючи в цілях підвищення конкурентоспроможності, підприємство постійно працювало над освоєнням нових видів продукції і 

застосуванням нових технологій прокатки. Так в 2012 році впроваджено по 
ККЦ: Безперервна відлита заготівля з якісних конструкційних марок сталі (зварювальних, високоуглеродістих, легованих): 
Д32 - вироблено 2814 тонн; 
30ГС - вироблено 266 тонн; 
М4 (для куль Азовсталі 5гр.твердості)-358 тонн; 
30ХГСА - вироблено-119 тонн; 
35ГС - вироблено 119 тонн. 
Н50пс/сп- заміщення горячекакатої заготівлі - 265 тонн. 
Стан 390:Арматурний прокат №12,по ДСТУ 3760,в чотири нитки - що збільшело продуктивність стану з 88 до 103 в годину,вироблено за рік 112389,7 тонн. 
Арматурний прокат №16,18,20,22,25,32 класу міцності А 111 по ГОСТ 5781 із безперервно відлитої заготівлі сталі марки 25Г2С- вироблено у 2012році - 3348,1 тонн. 
Стан 150: Високовуглецева катанка із безперервно відлитої заготівлі сталі марок 70-85-вироблено в 2012 році - 80654 тонн. 
Катанка із сталі марки SAE1008 діаметром 6,5, 7,5, 9,5, 10,0мм з фіксованим значенням опору тимчасового розриву на рівні 410-450н/мм23- вироблено 15184 тонн. 
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Катанка із сталі марки БАЕ1018 діаметром 9,5,мм з фіксованим значенням опору тимчасового розриву на рівні 480-520н/мм23- вироблено 3586 тонн. 
Зварювальна катанка із безперервно відлитої заготівлі сталі марок 08Г2С,08ГС - вироблено 6608,8 тонн. 
Катанка із сталі марки БАЕ1006 діаметром 5,5,мм і 6,5мм з фіксованим значенням опору тимчасового розриву на рівні 400н/мм23 - вироблено 4304 тонн. 
Стан 550: Смуга для виробництва клеми залізничної колії - вироблено 2177,8 тонн. 
Кутик 125х80х10мм із сталі 09Г2С 14кат. для вагонобудування - вироблено 553,9 тонн. 
Швелер №12 із сталі 09Г2С 12-14 кат. для вагонобудування - вироблено 1144,2 тонн. 
Освоєння технології виробництва 12-ти метрового прокату забезпечує збільшення завантаження стану та виключення дисконту при продажу. 
Плановані до освоєння нові види продукції в 2012 році на ПАТ «ЄМЗ»: 
• штабобульб 120х7, 120х8, 140х8 по ЕИ 10067:1996; 
• швелер №8в (ГОСТ 5267. 1-90); 
• швелер №14П (ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97); 
• арматура для залізобетонних конструкцій №№36, 40 з сталі А500С (ДСТУ 3760:2006); 
• куток гарячекатаний рівнополочний 45х45х4, 45х45х5, 50х50х3, 63х63х4 ( ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93); 
• арматура для залізобетонних конструкцій класу А1000 (ДСТУ 3760:2006 №10, №12, №14, №16); 
• швелер №6,5У (ДСТУ 3436-96(ГОСТ 8240-97); 
• прокат з якісної конструкційної нелегованої сталі 10кп, 20кп для видавлювання та висаджування ( ДСТУ 3684-98 (ГОСТ 2590-2006); 
• прокат гарячекатаний для армування залізобетонних конструкцій № 40 АІІІ ( ГОСТ 5781-82); 
• прокат для анкерної системи кріплення гірничих виробок (ТУ У 27.3-23365425-661:2011). 

4.3. Інформація про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. 
У 2012 році структура виробничої собівартості реалізованої продукції складає: 
- Сировина та інші ТМЦ- 9499461 тис грн. , що становить 72,7%; 
- Енергоносії - 1867506 тис. грн. , що становить 14,3%; 
- Заробітна плата і нарахування - 433742 тис. грн. , що становить 3,3%; 
- Амортизація і оренда ОЗ - 543540 тис. грн. , що становить 4,2%; 
- Послуги сторонніх організацій по ремонтам і технічному обслуговуванню - 303800 тис. грн. , що становить 2,3%; 
- Інші витрати - 416748 тис. грн. , що становить 3,2%; 
Усього разом - 13064797 тис грн. 

4.4. Інформація про основні тенденції розвитку тієї галузі (або галузей), у якій емітент здійснює свою діяльність. 
У 2012 р. металургійна галузь переживала не найкращі часи - продовжився період нестабільності, який почався ще в IV кварталі 2008 року. ЗМІ регулярно 

повідомляли про зниження цін на сировину і продукцію металургії, про закриття нерентабельних активів, про скорочення попиту на ринках металів провідних держав 
світу. Наслідком кризи стало як падіння попиту на металопродукцію, так і зниження цін на неї. 

За даними Державного комітету статистики України У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за підсумками 2012р. спостерігалося 
зменшення випуску продукції на 5,2%, у тому числі на підприємствах із виробництва чавуну, сталі та феросплавів - на 5,3%, труб - на 7,2%, інших видів первинного 
оброблення сталі - на 10,5%, кольорових металів - на 8%. Водночас одержано приріст продукції у виробництві готових металевих виробів (0,4%). За 2012р. 
виплавлено 28,5 млн.т чавуну, 33,1 млн.т сталі з напівфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 18,5 млн.т готового прокату, 2,2 млн.т труб і 
профілів пустотілих з металів чорних. 

Металургійна галузь історично схильна циклічності та впливу загальної економічної ситуації. Після періоду тривалого зростання до 2008 року, починаючи з 
останнього кварталу 2008 року, ПАТ "ЄМЗ", як і будь-яке інше підприємство її галузі, піддалося негативному впливу спаду світової економіки, який характеризувався 
різким падінням попиту і цін на металургійну продукцію. Після цього настав період поступового відновлення економіки, оскільки уряди багатьох країн впроваджували 
стимулюючі програми для підтримки слабких економік. Протягом цього періоду ПАТ "ЄМЗ" відзначило підвищення попиту на його продукцію і поступове зростання цін 
на сталь, однак цей попит і ціни не досягли докризового рівня. 

Економіка України схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу. Останні роки 
ознаменувалися відносною політичною стабільністю та реалізацією урядом України економічних і податкових реформ, націлених на розвиток законодавчої, податкової 
та нормативної баз. Майбутня стабільність економіки в значній мірі залежить від успіху цих реформ і від ефективності прийнятих економічних, фінансових та 
монетарних заходів, а також від здатності уряду забезпечити нові та існуючі боргові зобов'язання. 

На фоні падаючої кон'юнктури менеджмент ПАТ «ЄМЗ» зосередив основні зусилля на скороченні витрат. 
Як і в попередні роки, на підприємстві активно велася робота у сфері оптимізації технологічного процесу, спрямована не тільки на підвищення продуктивності і 

зниження витрат, але і на поліпшення якості продукції по всіх переділах. Також у 2012 році була організована робота по безперервному вдосконаленню діяльності, в 
яку були залучені такі цехи, як агломераційний, доменний, конвертерний, цех виробництва прокату і цех прокатного переділу (Макіївська філія ПАТ "ЄМЗ"), цехи 
управління головного енергетика та інші - всього 2/3 основних і допоміжних цехів підприємства. 

Публічне акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод" є одним з найбільших підприємств вітчизняної металургійної галузі. Останніми роками ЄМЗ, 
реалізувавши ряд інвестиційних проектів, перетворилося на крупного і впливового гравця металургійного ринку України і зайняло міцні позиції на світовому ринку 
товарної заготовки. 

Перелік конкурентів на ринку України 
• по катанці і арматурному прокату: 
- ПАТ «АрселонМітал Кривий Ріг»; 
- ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод»; 
- ПАТ «Донецький металопрокатний завод»; 
- ВАТ «Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева». 
• по швелерам, балкам і кутникам: 
- ПАТ «Алчевський МК»; 
- ДМКД м. Дніпродзержинск; 
- Дніпровський МЗ ім. Петровського; 
- ДМПЗ м.Донецьк; 
- Краматорський МЗ. 
• по штабобульбі для суднобудування: 
- ДМКД м. Дніпродзержинск; 
- ВАТ «Краматорський металургійний завод ім..Куйбишева»; 
- ДМЗ м. Донецьк. 
Перелік конкурентів на експортному ринку 
• по катанці і арматурному прокату: 
- ВАТ «Северсталь» Череповецький МК, Росія; 
- ВАТ «ЕВРАЗ ЗСМК» м.Новокузнецьк,Росія; 
- ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат», м.Нижній Новгород; 
- ВАТ «Молдавський металургійний завод», Молдова, м.Рибниця; 
- ВАТ «Білоруський металургійний завод»,Беларусь, м.Жлобіно; 
- «Сиденор Стомана Индастрі», Болгарія, м.Пернік. 
• по швелерам, балкам і кутникам: 
- ВАТ «Северсталь» Череповецький МК, Росія; 
- ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат», м.Нижній Новгород; 
- Запсиб; 
- ВАТ «Молдавський металургійний завод», Молдова, м.Рибниця; 
- ВАТ «Білоруський металургійний завод», Беларусь, м.Жлобіно. 
• по штабобульбі для суднобудування: 
- Ніжнетагільскій МК. 
Якість продукції ПАТ "ЄМЗ" розцінює як одну з головних умов своєї успішної роботи і збереження лідируючих позицій в українській металургії. Контроль якості 

ведеться на всіх етапах виробничої діяльності підприємств, починаючи від надходження первинної сировини і матеріалів і закінчуючи випуском готової продукції. Повне 
задоволення потреб замовників і інших зацікавлених сторін лежить в основі виробничої і збутової політики підприємств. 

Працюючи над розширенням асортименту з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції і розширенню клієтоорієнтованості особлива увага 
приділяється якості продукції, яка виробляється. Так у травні на стані "390" успішно пройшов наглядовий аудит сертифікованого в системі УкрСЕПРО арматурний 
прокат класу А400С, А500С. У вересні пройшов сертифікаційний аудит катанки. її інспектували представники міжнародної сертифікаційної організації «TUV-NORD 
Україна» на дотримання вимог як українських, так і міжнародних стандартів. У жовтні арматура успішно пройшла інспекційний контроль на відповідність вимогам 
російської системи сертифікації «Мосбудсертифікація». У серпні комісія аудиторів ГП «Дніпропетровський орган по сертифікації залізничного транспорту» провела 
технічний нагляд за виробництвом клеми роздільного рейкового скріплення. У результаті продукція успішно пройшла контрольні випробування і було підтверджено 
відповідність нормативно-технічної документації ГОСТ22343-90. 

На ПАТ «ЄМЗ» розроблена, упроваджена й пройшла успішну сертифікацію аудиторами ТОВ «Інтерсерт-Україна» система менеджменту якості відповідно до вимог 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008. В результаті функціонування системи менеджменту якості удалося досягти реалізації намічених на 2012 рік цілей в області 
якості, поліпшення окремих показників якості продукції і процесів. 

У 2012 році були успішно проведені наглядові аудити британським сертифікаційним товариством «CARES», в результаті якого підтверджена дія раніше виданого 
сертифікату відповідності процесів пов'язаних з виробництвом безперервнолитої заготовки вимогам стандарту BS EN i S o 9001:2008. 

Товариство має наступні сертифікати відповідності: 
- Сертифікат на системи менеджменту відповідно до вимог ISO 9001:2008 № TIC 15 100 96300, виданий сертифікаційним органом TUV Thüringen e.v. 2012-06-04; 
- Сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам BS EN ISO 9001:2008 № 1180 , виданий сертифікаційним суспільством Великобританії по 
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арматурним сталям "СARES" від 01.01.2013; 
- Сертифікат на штабобульбову сталь №МИ0/3121 /0003 /1 , виданий Lloyd''s Register 31.03.2011; 
- Сертифікат відповідності на прокат гарячекатаний фасонний з конструкційних сталей класу міцності S 235 і S 275 вимогам стандарту DIN EN 10025-2 № 0090-

CPD-0208 від 02.04.2012р., виданий сертифікаційним органом TUV Thüringen e.v.; 
- Сертифікат відповідності на арматуру ненапружувану для залізобетонних конструкцій класів А400С і А500С діаметрами 10,0-36,0мм вимогам стандарту СТБ 1704-

2006 №0230097 від 04.04.2011г., виданий РУП «Білоруський інститут будівельного проектування» Управління справами Президента Республіки Білорусь; 
- Сертифікат відповідності на прокат термомеханічно зміцнений періодичного профілю з серповидними поперечними ребрами класу А500С діаметрами 8-25мм, 28-

40мм для армування залізобетонних конструкцій вимогам стандарту СТО АСЧМ 7-93 №№RU.МСС.305.1020.4.ПР.22546-22551 від 19.04.2011, виданий 
«Мосекспертбудсертифікація»; 

- Сертифікат відповідності на прокат арматурний зварюваний термомеханічно зміцнений періодичного профілю класу А500С для армування конструкцій діаметрами 
8-25мм, 28-40мм вимогам стандарту ГОСТ Р 52544-2006 № № RU.МСС.305.1020.4.ПР.22540-22545 від 19.04.2011, виданий «Мосекспертбудсерифікація»; 

- Сертифікат відповідності на прокат арматурний для залізобетонних конструкцій класів А400С і А500С вимогам ДСТУ 3760:2006 № UА1.070.0039859-11 від 
01.04.2011, виданий «УкрНД!Мет-СЕРТ»; 

- Сертифікат відповідності на катанку сталеву діаметром 5,5-12,5мм вимогам DIN EN 10016-1,2 №07-701-PZ-0647-09-P01 від 01.04.2011, виданий TUV NORD; 
- Сертифікат відповідності на катанку сталеву діаметром 5,5-12,5мм вимогам ASTM A - 5 ^ - 2 0 0 3 № 07/203/9210/0647/12/02 від 06.11.2012, виданий TUV NORD; 
- Сертифікат відповідності на катанку сталеву діаметром 5,5-12,5мм вимогам ГОСТ 14959-79 № 07/203/9210/0647/12/03 від 06.11.2012, виданий TUV NORD; 
- Сертифікат відповідності на катанку сталеву діаметром 5,5-12,5мм вимогам ДСТУ 2770-94/ГОСТ 30136-95 № 07/203/9210/0647/12/04 від 06.11.2012, виданий TUV 

NORD; 
- Сертифікат відповідності на клеми ПК роздільного рейкового скріплення залізничної колії вимогам ГОСТ 22343-90 №UA1.099.0038662-12 від 19.03.2012, виданий 

Дніпропетровським органом з сертифікації залізничного транспорту. 
Товариство також має свідоцтва про визнання: 
- Свідоцтво про визнання Російським морським регістром судноплавства ПАТ «ЄМЗ» як виробника гарячекатаного штабобульбового прокату конвертерного 

виробництва на стані 550 категорій: РСА, РСВ,РСА 32, РСD 32, PCA 36, PCD 36, задовольняючого вимогам частини XIII «Правил класифікації й будування морських 
суден під наглядом Регістра» № 11.80004.182 від 06.05.2011, видане Російським морським регістром судноплавства; 

- Свідоцтво про визнання Російським Річним Регістром можливості виконувати ПАТ «ЄМЗ» згідно з Правилами Російського Річного Регістру роботи по 
виготовленню штабобульба гарячекатаного для суднобудування профілей №10, №12, №14а, №14б, №16а, №16б, №18а, №18б №04249 від 01.11.2012 видане Доно-
Кубанською філією Російського Річного Регістру. 

4.5. Інформація про систему збуту продукції. 
Реалізація виготовленої продукції здійснюється згідно укладених договорів та контрактів. 
Основними клієнтами зі збуту металопродукції є ТОВ "МЕТНВЕСТ-УКРАНА" , ТОВ "МЕТНВЕСТ-СМЦ", ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ (відвантаження по Україні), ТОВ 

"МЕТ!НВЕСТ-УКРАЇНА" та ТОВ " М Е Т Н В Е С Т Є В Р А З ^ " (відвантаження в країни СНД) та фірма "Metinvest International S.A.", компанія "PROMET STEEL" (відвантаження 
в дальнє зарубіжжя). 

Способи постачання металопродукції: залізничним транспортом, автотранспортом. 
Умови постачання : FCA, DAF, СРТ, FOB, EXW в редакції Н К О Т Е Р М С Офіційні правила тлумачення торгових термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 

року). 
Методи продаж: 
- дистриб'юторська мережа ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» в містах: Бровари, Вишневе, Донецьк, Дніпропетровськ, Кременчук, Кривий Ріг, Харків, Одеса, Миколаїв, 

Севастополь, Сімферополь, с. Партизанське,Львів та інші. 
- передача металопродукції на реалізацію за договором комісії, де ПАТ "ЄМЗ" виступає Комітентом, за його дорученням Комісіонер (ТОВ « МЕТІНВЕСТ-Україна») 

за плату реалізує металопродукцію. 
Основні ринки збуту: 
- країни СНД: Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Молдова, Росія, Узбекистан; 
- далеке зарубіжжя: Болгарія, Єгипет, Латвія, Литва, Сирія, Туреччина, Туніс, Італія, Румунія, Польща, Сербія, Бразилія, Ізраїль, Індонезія, Ліван, Ефіопія, Нігерія. 
Експорт продукції ПАТ "ЄМЗ" відбувається переважно через фірму "Metinvest International S.A.", яка зареєстрована в м. Женева (Швейцарія). Ця компанія є одним з 

найбільших в Європі металотрейдерів. Вона пропонує для своїх клієнтів повний спектр послуг: транспортування, страхування та фінансування продажів сталі та 
сировини. В структуру компанії входять понад 20 офісів у різних країнах світу. 

Залежності від сезонних змін немає. 

4.6. Інформація про джерела надходження сировини, а також найменування і місцезнаходження основних постачальників. 
Поставки сировини, а саме окатишів, рудного концентрату та коксу, здійснюються згідно укладених підприємством договорів з ТОВ «МЕТІНВЕСТ 

ХОЛДИНГ» (місцезнаходження: вул. Постишева, 117, м. Донецьк, Донецька обл., Україна, 83001). 
Вантажовідправниками окатишів є ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» та ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», їх доля в загальному 

обсязі постачання окатишів складає 99,78% та 0,22% відповідно. За звітний період цина на окатиші у порівнянні до показників на початок звітного року зменшилась на 
17,66%. 

Вантажовідправником рудного концентрату є ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» та ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», їх доля 
в загальному обсязі постачання концентрату складає 83,25% та 16,75% відповідно. За звітний період ціна на концентрат у порівнянні до показників на початок звітного 
року зменшилась на 30,06%. 

Вантажовідправниками коксу та коксового дріб'язку - ПАТ «Авдієвський коксохімічний завод» (75,64% від загального обсягу постачання), ПрАТ "Єнакієвський 
коксохімпром" (20,56% від загального обсягу постачання), ПАТ «Донецький коксохімічний завод» (3,8% від загального обсягу постачання). За звітний період ціни на 
кокс у порівнянні до показників на початок звітного року зменшилася на 22,48%. 

Постачальниками вапняку є ПрАТ «Новотроїцьке рудоуправління» (місцезнаходження: вул. Советська, 85, смт Новотроїцьке, Волновахського р-ну, Донецька обл., 
Україна, 85732) - 50,72% від загального обсягу постачання , ПрАТ «Докучаєвський флюсодоломітний комбінат» (місцезнаходження: вул. Тельмана, 2, м. Докучаєвськ, 
Донецька обл., Україна, 85740) - 42,03% від загального обсягу постачання, ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» (місцезнаходження: вул. Леніна, 1-1, м. 
Комсомольськ, Донецька обл., Україна, 87250) - 7,25% від загального обсягу постачання За звітний період ціна на вапняк у порівнянні до показників на початок звітного 
року зменшилась на 36,18%. 

Аглоруду підприємство отримує від постачальника ПАТ "Криворізський залізорудний комбінат - Україна" (місцезнаходження: вул. Симбирцева, 1а, м. Кривий Ріг, 
Україна, 50029), його доля в загальному обсязі постачання аглоруди складає 98,30%, та ТОВ «Торговий дім «Евразресурс» Україна» (місцезнаходження: вул. 
Ударників, 31, м. Дніпропетровськ, Україна, 49064), його доля в загальному обсязі постачання аглоруди складає 1,70%. За звітний період ціни на аглоруду у порівнянні 
до показників на початок звітного року зменшилась на 27,88%. 

Імпортні поставки основної сировини відсутні. 
Протягом звітного періоду значних змін в джерелах надходження сировини та зміни основних постачальників емітента не відбувалось. 

4.7. Інформація про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу) та укладені з ними договори, включаючи 
короткий опис їх істотних умов. 

Основними клієнтами (платниками) металопродукції є: 
- Відвантаження по Україні 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» за договором № 11-006871 від 01.01.2012; 
ПАТ «МК« Азовсталь» № 2901324-С від 29.12.2009; 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА» № 2801948-С від 31.10.2008; 
- Відвантаження до країн СНД 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА» за договором № 2701473 від 24.10.2007; 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ЄВРАЗІЯ» за договором № 11-002611 від 06.06.2011; 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ЄВРАЗІЯ» за договором № 1001415 від 15.12.2010; 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ЄВРАЗІЯ» за договором № 11-005288 від 06.09.2011; 
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ЄВРАЗІЯ» за договором №11-006877 від 10.01.2012 
- Відвантаження на експорт (далеке зарубіжжя) 
Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 2701788 від 31.12.2007; 
Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 2700933 від 11.07.2007; 
Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 2701233 від 25.09.2007; 
Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 1001082 від 24.01.2011; 
Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 103102/03/1001014-С від 22.07.2010; 
Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-000945 від 28.02.2011; 
Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-000711 від 06.04.2011; 
Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-005376 від 09.09.2011; 
Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-005377 від 09.09.2011; 
Фірма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-004434 від 04.08.2011 ; 
компанія «ПРОМЕТ СТІЛЛ» за договором № 1000293 від 22.03.2010 ,№12-000147 від 16.01.2012 р 
Збільшення/зменшення кількості основних клієнтів в звітному періоді не відбулося. 
Короткий опис істотних умов договорів: 
Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти та сплатити металопродукцію на умовах, викладених у контракті (договорі) і Специфікаціях до 

нього. 
Способи постачання металопродукції: залізничним транспортом, автотранспортом. 
Умови постачання : FCA, DAF, СРТ, FOB, EXW в редакції Н К О Т Е Р М С Офіційні правила тлумачення торгових термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 

року). Дистриб'юторська мережа - металлоцентри в містах: Бровари, Вишневе, Донецьк, Дніпропетровськ, Кременчук, Кривий Ріг, Харків, Одеса, Миколаїв, 
Севастополь, Сімферополь, с. Партизанське,Львів 
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4.8. Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, п ідприємствами, установами. 
Емітент не здійснює спільної д іяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями. 

4.9. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента. 
Вид діяльності : Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання, номер ліцензії А В № 491903, дата видачі 04.11.2009, державний орган, що видав: 

Південно-східна Державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання України, дата закінчення дії ліцензії 04.11.2014. 
Ліценз ія отримана для експлуатації , отримання (придбання), передачі (збуту) і зберігання ДІВ, а саме: релейних радіоізотопних приладів, нейтронних аналізаторів 
вологості, апаратів рентгенівських імпульсних наносекундних автономних і спектрометрів рентгенівських багатоканальних. Д ію виданої ліцензії планується продовжити 
на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 

Дозвіл на спеціальне водокористування, номер дозволу № УКР-ДОН-4380, дата видачі 31.08.2010, державний орган, що видав: Державне управління охорони 
навколишнього природного середовища в Донецьк ій області, дата зак інчення дії дозволу 01.10.2013. Д ію виданого дозволу планується продовжити на наступний 
термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, номер дозволу № 1412000000-33, дата видачі 31.03.2009, державний 
орган, що видав: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, дата зак інчення дії дозволу 31.03.2014. 

Дозвіл № 1412000000-33 А про внесення змін до дозволу № 1412000000-33 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
дата видачі 31.03.2011, державний орган, що видав: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, дата закінчення дії дозволу 31.03.2014. 

Дозвіл № 1412000000-33 Б про внесення змін до дозволу № 1412000000-33 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
дата видачі 30.05.2011, державний орган, що видав: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, дата закінчення дії дозволу 01.04.2014. У 
зв'язку з отриманням нового дозволу анульовано дозвіл № 1412000000-33 Б від 30.05.2011. 

Дозвіл на здійснення зберігання/використання кислоти соляної, номер дозволу №015/11, дата видачі 10.03.2011, державний орган, що видав: Міністерство екології 
та природних ресурсів, дата закінчення дії дозволу 11.03.2014. Д ію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому 
законодавстві України. 

Дозвіл на спеціальне водокористування ЗАТ «Макі ївський металург ійний завод» (дозвіл та нормативни ГДС переоформлено на Макіївську філію ПАТ «ЄМЗ»), 
номер дозволу № УКР-ДОН-4319, дата видачі 13.07.2010, державний орган, що видав: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в 
Донецьк ій області, дата зак інчення дії дозволу 01.08.2013. У зв'язку з отриманням нового дозволу анульовано дозвіл № УКР-ДОН-4319 від 13.07.2010. 

Вид діяльності : Придбання, зберігання, перевезення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів", номер ліцензії А В № 585417, дата видачі 29.06.2011, державний орган, що видав:Державний комітет України з контролю за наркотиками, дата закінчення 
дії ліцензії 16.06.2016. Ліцензія отримана для забезпечення процесів при виробництві металопродукці ї з використанням мінімально необхідної кількісті прекурсорів. Д ію 
виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 

Дозв іл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки, номер дозволу № 2118.11.30-74.30.0, дата видачі 24.05.2011, державний орган, що видав: 
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та г ірничого нагляду (Держгірпромнагляд), дата зак інчення дії дозволу 24.05.2016. Дозвіл на 
виконання робіт підвищеної небезпеки: 

- випробування: 
неруйнівний контроль: в ізуально-оптичний (V I ) , ультразвуковий ( І Л ) , магн ітопорошковий (МЕ); руйнівний контроль: вимирювання твердості , механічні 

випробування, металографічні досл ідження; 
- технічне д іагностування (експертне обстеження) 
наступного обладнання: вантажопід іймальні крани, п ідйомники самохідні та причіпні. 
Д ію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 
Вид діяльності : Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури, номер ліцензії А В №589673, дата видачі 27.07.2011, державний орган, що 

видав: Державна архітектурно-будівельна інспекція України, дата зак інчення дії ліцензії 27.07.2016. Ліценз ія отримана для здійснення спеціальних видів робіт по 
проектуванню. Д ію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавств і України. 

Вид діяльності : Надання освітних послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-
технічного навчання, перепідготовки, п ідвищення кваліфікації (спеціальності (професії) та л іцензовані обсяги прийому вказані у додатку), номер ліцензії А В № 586552, 
дата видачі 09.08.2011, державний орган, що видав: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, дата закінчення дії ліцензії 28.03.2013. Ліценз ія отримана 
для проведення професійно-технічного навчання (підготовка, перепідготовка, п ідвищення кваліфікації) робітників. 

Дозв іл на спеціальне водокористування ПАТ «ЄМЗ» база відпочинку «Луч», номер дозволу № УКР-ДОН-4927, дата видачі 11.08.2011, державний орган, що видав: 
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецьк ій області, дата зак інчення дії дозволу 01.08.2014. Д ію виданого дозволу планується 
продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавств і України. 

Дозвіл на спеціальне водокористування ПАТ «ЄМЗ» пансіонат «Рубін», номер дозволу № УКР-ДОН-4916, дата видачі 04.08.2011, державний орган, що видав: 
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецьк ій області, дата зак інчення дії дозволу 01.09.2014. Д ію виданого дозволу планується 
продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавств і України. 

Вид діяльності : Виробництво електричної енергії, номер ліцензії А Г № 578492, дата видачі 11.08.2011, державний орган, що видав: Національна комісія 
регулювання електроенергетики України (НКРЕ), дата зак інчення дії ліцензії 10.08.2021. Товариство є основним споживачем-власником електричних мереж, мережі 
якого безпосередньо підключені до мереж організації, що електропередає, або до магістральних (міждержавних) електромереж. Діяльність по виробництву э/энергии 
підлягає л іцензируванню в тому випадку, якщо встановлена потужність устаткування по виробництву э/энергии складає 5 МВт і більш. Д ію виданої ліцензії планується 
продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавств і України. 

Вид діяльності : Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, номер 
ліцензії А Г № 500434, дата видачі 11.08.2011, державний орган, що видав: Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ), дата зак інчення дії 
ліцензії 10.08.2021. Ліцензія отримана для виробництва теплової енергія на теплоелектроцентралях підприємства. Д ію виданої ліцензії планується продовжити на 
наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавств і України. 

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, номер дозволу № 1466.11.14-27.10.0, дата видачі 17.08.2011, державний орган, що видав: Державний комітет 
України з промислової безпеки, охорони праці та г ірничого нагляду (Держгірпромнагляд) територ іальне управління Держг ірпромнагляду по Донецьк ій області, дата 
зак інчення дії дозволу 17.08.2016. Дозволяється ПАТ «ЄМЗ» виконання робіт п ідвищеної небезпеки, а саме: зварювальні , газополум'яні. наплавні, напилювальні та 
паяльні роботи; роботи в охоронних зонах ліній електропередачі , діючих газопроводів; роботи в діючих електроустановках до 110 кВ включно; роботи в зонах дії струму 
високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів; роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів; 
роботи в термічних цехах і д ільницях па електротермічних установках підвищеної та високої частоти; роботи з небезпечними речовинами (II. III. IV класу небезпеки за 
ГОСТ 12.1.007-76) та інертними газами; експлуатація, ремонт та технічне обслуговування об'єктів, обладнання та приладів, пов'язаних з використанням, зберіганням та 
транспортуванням небезпечних речовин; зберігання, експлуатація балонів із стисненими, зр ідженими та інертними газами, їх заповнення, спорожнення; виконання 
газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах; роботи, пов'язані з п ідготовкою балонів до зливу-наливу небезпечних речовин (стиснений газ-кисень); 
злив в резервуари нафтопродукт ів; застосування лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій; обслуговування 
акумуляторних батарей; гасіння вапна; обслуговування генераторних ацетиленових установок; чищення дахів будинків та споруд; ливарні, плавильні, заливальні 
роботи і термообробка лиття; виробництво, переробка, розподіл, зберігання і застосування продуктів розподілення повітря (кисень); розподіл і застосування 
природного та супровідних металург ійному виробництву (коксового, доменного) газів; обслуговування станів гарячої прокатки (крім стану 280); роботи, пов'язані з 
в ідпалюванням сталі, сплавів і відливок; гранулювання доменного шлаку; роботи, пов'язані з вибиванням відливок із застосуванням відбійних молотків; управління, 
завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, просівальних, змішувальних механізмів; обслуговування вальцювальних, штампувальних верстатів та 
автоматів; ремонт машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній , 
ливарній промисловості , ливарного обладнання; налагодження, ремонт та реконструкція електроустановок та електрообладнання, крім вибухозахисних, які 
застосовуються у вугільній промисловості ; ремонт (з застосуванням зварювання) устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів: 

-парових і водогрійних котлів; 
-трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115°С; посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа; 

аварійно-рятувальні роботи, а також практичні навчання та тренування, пов'язані з проведенням цих робіт; експлуатація і ремонт водозбірних споруд; роботи в 
колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, замкнутому просторі; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій; роботи на висоті, у тому числі з риштувань, з механічними підіймачами; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; такелажні та 
стропальні роботи; управління тракторами та самох ідним технолог ічним устаткуванням; механічна обробка деревини і металів; розвантаження, складання і зберігання 
сипких матеріалів (насипом і в тарі); експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, що знаходиться на балансі п ідприємства під час проведення експертизи. 

Д ію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 
Дозвіл на виконання робіт п ідвищеної небезпеки, номер дозволу № 3366.11.30-74.30.0, дата видачі 26.09.2011, державний орган, що видав: Державний комітет 

України з промислової безпеки, охорони праці та г ірничого нагляду (Держгірпромнагляд), дата зак інчення дії дозволу 26.09.2016. Дозволяється ПАТ «ЄМЗ» виконання 
робіт п ідвищеної небезпеки, а саме: випробування електроустановок та електрообладнання. Д ію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за 
умови відсутності змін у д іючому законодавств і України. 

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, номер дозволу № 3367.11.30-74.30.0, дата видачі 26.09.2011, державний орган, що видав: Державний комітет 
України з промислової безпеки, охорони праці та г ірничого нагляду (Держгірпромнагляд), дата закінчення дії дозволу 26.09.2016. Дозволяється ПАТ «ЄМЗ», Макіївській 
філії виконання робіт п ідвищеної небезпеки, а саме: випробування електроустановок та електрообладнання. Д ію виданого дозволу планується продовжити на 
наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавств і України. 

Вид діяльності :Заготівля , переробка, металург ійна переробка металобрухту чорних металів, номер ліцензії А В № 597572, дата видачі 07.11.2011, державний орган, 
що видав: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, дата закінчення дії ліцензії 29.11.2016. Д ію виданої ліцензії планується продовжити на наступний 
термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 

Протягом звітного періоду емітент отримав наступні ліцензії та дозволи: 
Ліценз ія на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, номер ліцензії А В № 610385, дата видачі 22.02.2012, 

державний орган, що видав: Міністерство транспорту та зв'язку України Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ) , 
строк дії ліцензії - необмежений. Ліценз ія отримана для здійснення внутрішніх перевезень пасажирів автобусами; 

Ліцензія на медичну практику, номер ліцензії А Г № 600315, дата видачі 05.07.2012, державний орган, що видав: Міністерство охорони здоров'я України, строк дії 
ліцензії необмежений з 29.03.2012. Ліценз ія отримана для функціонування в ідокремленого підрозділу (філії) ПАТ «ЄМЗ» санаторія-профілакторія «Сонячний». 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами номер дозволу № 1413536300-287, дата видачі 23.08.2012, державний 
орган, що видав: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецьк ій області, дата закінчення дії дозволу 23.08.2017. Д ію виданого 
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дозволу планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 
Дозвіл на розміщення відходів у 2013 р., номер дозволу № 18.04, дата видачі 13.06.2012, державний орган, що видав: Державне управління охорони 

навколишнього природного середовища в Донецьк ій області, дата зак інчення дії дозволу 31.12.2013. Д ію виданого дозволу планується продовжити на наступний 
термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 

Дозвіл на виконання будівельних робіт "Киснева станція. Зовнішні об'єкти комплексу", номер дозволу № ДЦ11512130640, дата видачі 31.07.2012, державний орган, 
що видав: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Донецьк ій області. Строк дії - до завершення будівельних робіт. 

Дозв іл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами номер дозволу № 1413500000-288, дата видачі 04.09.2012, державний 
орган, що видав: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецьк ій області, дата закінчення дії дозволу 04.09.2017. Д ію виданого 
дозволу планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 

Дозвіл № 1412000000-33 Б про внесення змін до дозволу № 1412000000-33 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
дата видачі 20.01.2012, державний орган, що видав: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецьк ій області, дата закінчення дії 
дозволу 31.03.2014. Д ію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 

Дозвіл № 1412000000-33 В про внесення змін до дозволу № 1412000000-33 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
дата видачі 13.07.2012, державний орган, що видав: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецьк ій області, дата закінчення дії 
дозволу 31.03.2014. Д ію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 

Дозвіл № 1412000000-33 Г про внесення змін до дозволу № 1412000000-33 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
дата видачі 24.09.2012, державний орган, що видав: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецьк ій області, дата закінчення дії 
дозволу 31.03.2014. Д ію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 

Дозвіл на спеціальне водокористування Макіївська філія ПАТ «ЄМЗ», номер дозволу № УКР-ДОН-5376, дата видачі 31.10.2012, державний орган, що видав: 
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецьк ій області, дата зак інчення дії дозволу 01.09.2015. Д ію виданого дозволу планується 
продовжити на наступний термін за умови відсутності змін у д іючому законодавстві України. 

Дозвіл на виконання будівельних робіт (будівництво резервної турбоповітрядувки для ДП №№3, 5), номер дозволу № ДЦ11512188020, дата видачі 11.10.2012, 
державний орган, що видав: Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Донецьк ій області. Строк дії - до завершення будівельних робіт. 

4.10. Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності емітента 
ПАТ «ЄМЗ» має власний товарний знак, який виданий державним патентним в ідомством України 31.05.1993 року, номер свідоцтва 423, продовжено 28.05.2003 

року, д ійсний до 03.07.2013 (відповідно до договору № 2000836 від 16.04.2000 СП ТОВ «Метален» дано право користування товарним знаком підприємства). Проте, 
оскільки ПАТ «ЄМЗ» входить до складу групи п ідприємств «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» , то свою промислово-торг івельну діяльність здійснює під торг івельним знаком 
«МЕТІНВЕСТ». 

Між ПАТ «ЄМЗ», як Ліцензіат та МеталУкр Холдинг Лімітед, як Ліцензіар укладено договір № 2900737 від 19.08.2009, відповідно до якого Ліцензіат отримав 
невиключну ліцензію на право користування знаками для товарів і послуг «МЕТІНВЕСТ» та «METINVEST», знаком для товарів і послуг у вигляді букв «МММ» 
червоного кольору. 

Строк дії договору - до 23.11.2013р. 
Ліцензіар є власником свідоцтва № 102592, що засвідчує його право власності на знак для товарів і послуг «МЕТІНВЕСТ», свідоцтва № 92444, що засвідчує його 

право власності на знак для товарів і послуг «METINVEST» та свідоцтва № 91779, що засвідчує його право власності на знак для товарів і послуг у вигляді букв «МММ» 
червоного кольору. 

За цим Договором Ліцензіар надає Ліцензіату невиключну ліцензію, без права її передачі іншим особам, на використання Знаку виключно на Території щодо усіх 
товарів і послуг 1, 6, 35, 36, 39, 42, класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), стосовно яких Знак було зареєстровано, ус іма можливими способами в 
рамках продажу товарів Особам, що: 

1) не контролюються Ліцензіатом; 
2) не контролюють Ліцензіата; 
3) не перебувають з Л іценз іатом під сп ільним контролем, включаючи але обмежуючись використанням: 
- на Товарах, їх етикетках та упаковці Товару; 
- на документаці ї (наприклад, супровідні документи: рахунок-фактура (інвойс), сертифікат якості), що пов'язана з введенням Товарів в цивільний обіг; 
- в пропозиціях про продаж Товарів; 
- в рекламній діяльності Л іценз іата щодо виробництва і продажу Товарів , а також будь-якого іншого розпорядження Товарами; 
- в мережі Інтернет, а саме в доменному імені та у інших способах адресації ; 
- у внутрішній та зовнішній документаці ї Ліцензіата (в тому числі на бланках листів), на печатках та штампах; 
- на вивісках та будь-яких інших об'єктах інформаційного характеру; 
- у ф ірмовому найменування Ліцензіата. 
Якщо якість товарів і послуг не відповідає вимогам цього Договору, то Ліценз іат зобов 'язаний вжити заходів до в ідновлення вказаної в цьому Договорі якості товарів 

і послуг. При цьому Ліцензіар зобов'язаний сприяти Ліцензіату. Ліцензіату надається строк 30 (тридцять) робочих днів для в ідновлення якості Товарів Ліцензіата. 
Якщо Ліценз іат не в ідновлює якість Товарів протягом терміну, указаного вище, Ліцензіар має право достроково розірвати цей Договір і вимагати від Ліцензіата 

в ідшкодування збитків. 
За Договором № 1000287 від 30.03.2010р., укладеним з товариством з обмеженою відповідальністю "СТРАБІС ВЕБ", ПАТ «ЄМЗ» передано право використання 

комп 'ютерною програмою «СТРАБІС ВЕБ». Дана інформаційно-аналітична база використовується Управлінням безпеки ПАТ «ЄМЗ» для проведення попередньої 
кваліфікації контрагентів. Строк дії договору: до 31.01.2013р. 

За л іценз ійним Договором №1000885 від 28.05.2010р., укладеним з ПрАТ «ІНКОМ», ПАТ «ЄМЗ» передано право використання програмного забезпечення МісговоН: 
(л іцензування програмного забезпечення МісговоН: на ПК та серверах ПАТ «ЄМЗ» та Макіївської філії ПАТ«ЄМЗ») . Строк дії договору: до 31.07.2013. Ліцензії д іють 
безстроково. 

За додатковою угодою №6 від 10.05.2012р. договору №1000885 від 28.05.2010р., укладеним з ПрАТ «ІНКОМ», надані додаткові ліцензії програмних продуктів 
Місговогі. 

За Договором № 11-007114 від 14.03.2012р., укладеним з Т О В "КПД-УЗ", ПАТ «ЄМЗ» передано право використання програмного забезпечення "Сервер модуля 
узгодження інформаційного обміну с А С "Клієнт УЗ", яке забезпечує п ідключення до електронного документообігу Укрзалізниці. Строк дії договору: 14.03.2013 р. 

За Договором № 12-000783 від 01.03.2012р., укладеним з Т О В «НВП «Преобразователь», передано право на використання програмним забезпеченням O R A C L E 
згідно інвестиційного проекту А С К О Е (Автоматизована система комерційного обліку електроенергі ї ) для МФ ПАТ «ЄМЗ». Строк дії договору: 31.12.2012 р. Ліцензії 
д іють безстроково. 

За Договором № 12-000641 від 01.04.2012р., укладеним з Т О В «Технології управління Спайдер Україна», передано право на в ідновлення програмних продуктів 
Spider Project, які забезпечують управління проектами відділом планування та економічного аналізу капітального будування. Строк дії договору: 24.02.2013 р. 

За Договором № 12-001033 від 23.03.2012р., укладеним з ПП "Металомонтаж" , ПАТ «ЄМЗ» надані ліцензій програмного комплексу «Смета-XXI» та «"Проект XXI -
Бізнес" для автоматизованого випуску кошторисно-ресурсної та проектної документаці ї в ідповідно методиці Мінпромполітики України. Строк дії договору: 31.12.2012 р. 

За Договором № 12-003146 від 31.08.2012г., укладеним з Т О В «АВКАС» відновлено програмне забезпечення «АВК» строком на один рік для випуску кошторисної 
документаці ї . Строк дії договору: 31.08.2013 р. 

За Договором № 12-003535 від 29.12.2012р., укладеним с Т О В «НВФ «ТМСофт» передано право на використання комп'ютерної програми «Графічна інформаційна 
система транспортної мережі залізниць «ТМкарта», локальний варіант, 3 ліцензії для використання управлінням залізничного транспорту при оформленні перевізних 
документ ів з Укрзалізницею. Строк дії договору: 29.12.2013 р. 

4.11. Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента. 
Публічне акціонерне товариство «Єнакієвський металург ійний завод» керується у своїй діяльності та зд ійснює свою діяльність на підставі Конституції України, 

Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших Законів та актів законодавства України, Статуту та 
внутрішніх документів Товариства. 

ПАТ «ЄМЗ» набуло прав й обов'язк ів юридичної особи з дня його державної реєстрації. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне мати такі 
ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині . Цивільна правоздатність Товариства може бути 
обмежена л и ш е за р ішенням суду. 

Державне регулювання забезпечує захист суспільних інтересів, справедливість і р івноправність ринку та доступність і відкритість інформації . Функції регулювання і 
контролю за ринком цінних паперів держава здійснює шляхом формування спеціальних структур, потреба в яких зумовлена організацією реєстрації випусків цінних 
паперів і професійних учасників ринку цінних паперів; специфікою способів регулювання, пов'язаних з контролем за наданням великих масивів інформації ; 
необхідністю постійної адаптації законодавства та підзаконних норм фондового ринку, який швидко розвивається і змінюється; необхідністю для широкого загалу 
інвесторів створення органу, здатного захистити їхні інтереси. 

Державно-правове регулювання ринку цінних паперів зд ійснюють на підставі законодавчих і підзаконних актів. Для формування фондового ринку України як 
ефективного механізму обігу цінних паперів, який сприяє економічному розвитку і забезпечує належні умови для інвестицій та надійний захист інтересів, виникає 
необхідність в прийнятті законодавчих актів та актів органів державної влади для створення рівних можливостей та спрощення умов доступу інвесторів і позичальників 
на ринок фінансових ресурсів, створення необхідних умов (соціально-політичних, економічних, правових) для реалізації інтересів суб'єктів фондового ринку та 
забезпечення захисту їхніх майнових прав, а також надійного механізму обліку і контролю, запобігання і профілактики зловживань та злочинності на ринку цінних 
паперів. 

Чинне законодавство та акти органів державної влади повинні створювати розвинену правову інфраструктуру забезпечення діяльності фондового ринку, яка чітко 
регламентує правила поведінки і взаємовідносин його суб'єктів, що, в свою чергу, забезпечує надання інвесторам повної й доступної інформації стосовно умов випуску 
та обігу на ринку цінних паперів, гласності фінансово-господарської д іяльності емітентів та створює умови для змагання за найвиг ідніше залучення вільних фінансових 
ресурсів і встановлення немонопольних цін на послуги фінансових посередників за умов контролю за дотриманням правил чесної конкуренції учасниками фондового 
ринку. 

4.12. Інформація про науково-дослідну політику емітента у звітному та попередньому роках. 
Проведення науково-дослідної роботи на підприємстві - один із шляхів п ідвищення ефективност і виробництва, внаслідок розробки і впровадження нових 

технологій, спрямованих на більш раціональні схеми роботи агрегатів та використання сировини та енергоносіїв, а також - на п ідвищення якості продукції, що 
випускається. 

16 



ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Витрати на проведення досліджень у 2012 році планувалися на рівні 4 356 667 грн., фактично за цією статтею витрачено 1 586 861 грн. 
У 2012 році були заплановані та проведені дослідницькі роботи із залученням фахівців: 
Інституту чорної металургії ім. Некрасова НАН України. Основний напрямок досліджень - розробка рекомендацій щодо стабілізації виробництва на заданому рівні і 

скорочення витрат палива; розробка економічних програм завантаження і раціонального технолог ічного режиму плавки на ДП №3 для забезпечення стабільної роботи 
при переході на виплавку чавуну.; 

ТОВ Технопарк ДонДТУ «УНІТЕХ». Основний напрямок досліджень - п ідвищення стабільності розливання сталі закритим струменем і зниження дефективност і 
заготівки; 

ТОВ Технопарк ДонДТУ «УНІТЕХ». Основний напрямок досліджень - розрахунок навантажень механізму хитання кристалізатора виникають при збільшенні частоти 
хитання кристалізатора понад 250 мін-1 для оцінки міцності і довговічності ланок і вузлів механізму хитання. 

Науково - виробниче Т О В з іноземними інвестиціями "Донікс" Основний напрямок досліджень - комплексне досл ідження та аналіз теплової роботи нагрівальних 
печей стану 550 та стану 360 та розробка заходів по зниженню витрат палива; 

ПАТ «Проектний і проектно-конструкторський інститут «Металургавтоматика». Основний напрямок досліджень - вироблення вимог з доопрацюванням програмного 
забезпечення та доукомплектування обладнання існуючої А С У ТП "Виплавка", що забезпечують ефективне функціонування комп'ютерної системи «Порадник 
машиніста дистриб'ютора». 

Національна металург ійна академія України. Основний напрямок досл ідження - розробка, оптимізація і впровадження оптимальної конструкцію кисневої фурми і 
технолог ію продувки конвертерної ванни, що забезпечує поліпшення теплового балансу плавки, зниження чаду заліза. 

ВАТ «Молдавський металург ійний завод». Основний напрямок досліджень - проведення комплексного досл ідження зразків безперервнолитої заготівки та катанки. 

4.13. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного 
року. 

1. Реконструкція доменної печі №3 з модернізацією з метою збільшення продуктивності печі до 1200 тис.тонн чавуну. Будівництво завершено у 2011 році. Фактичні 
витрати у зв ітному періоді склали 47 890 тис. грн. 

2. Будівництво резервної турбоповітродувки для ДП 3,5. з метою забезпечення дуттям доменні печі в повному обсязі у зв'язку з високим моральним, фізичним 
зносом і відсутністю резерву існуючих ТДВ. Завершення будівництва планується на 2013 рік. Фактичні витрати у звітному періоді склали 7 096 тис. грн. 

3. В ідновлення греблі і шламопроводів (Беліков Яр) з метою зб ільшення місткості шламонакопичувача до 3-х млн.м3 . Завершення будівництва планується на 2014 
рік. Фактичні витрати у звітному періоді склали 17 516 тис. грн. 

4. Новий повітряний компресор кисневого цеху. Відсутність резерву призводить до п ідвищеного ризику зниження виробництва кисню. Завершення будівництва 
планується на 2013 рік. Фактичні витрати у звітному періоді склали 1 031 тис. грн. 

5. Охоронний захід - буд івництво периметру заводу. Завершення будівництва планується на 2013 рік. Фактичні витрати у звітному періоді склали 3 146 тис. грн. 
6. Вдування пиловуг ільного палива з метою зниження об'ємів споживання природного газу і коксу та поліпшення екологічних показників. Фактичні витрати у звітному 

періоді склали 8 863 тис. грн. 
7. Будівництво інфраструктури нового кисневого блоку з метою забезпечення виробництва продуктами розподілу повітря. Фактичні витрати у зв ітному періоді 

склали 42 780 тис. грн. 
Фінансування інвестиційних проектів зд ійснюється за рахунок власних коштів. 

4.14. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність, додержання емітентом 
норм цього законодавства та витрати емітента на екологічні заходи. 

Основне еколог ічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження: ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», ЗУ 
«Про охорону атмосферного повітря», ЗУ «Про відходи», «Земельний кодекс», «Водний кодекс", Кодекс України про надра, «Податковий Кодекс України», Наказ 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 от27.06.2006г. «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел і т. д. 

ПАТ «Єнакієвський металург ійний завод» є найбільшим промисловим п ідприємством м. Єнакієве. Тому на підприємстві лежить велика відповідальність за 
моніторинг стану навколишнього середовища, зниження шкідливої дії на нього. Цю роботу на підприємствах веде відділ охорони навколишнього середовища (ВОНС). 

Систематичний контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферу і скиданнями стічних вод у водоймища здійснює лаборатор ія аналітичних досліджень 
ВОНС. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2012 р. склали: 
- ПАТ «ЄМЗ» - 60146,233 тонн, т.ч. тверді 11725,909 тонн, газоподібні 48420,324 тонн. 
- Макі ївська філія ПАТ «ЄМЗ» - 901,746 тонн, т.ч. тверді 34,427 тонн, газоподібні 867,319 тонн. 
Об'єм скидання забруднюючих речовин у водний басейн за 2012р.: 
- П А Т «ЄМЗ» 1241,0 тис. м3; 
- Макі ївська філія ПАТ «ЄМЗ» - 2810,9 тис. м3. 
- Кількість розміщених відходів виробництва по ПАТ «ЄМЗ» за 2012р. - 196564,4 тонн. 
Мета відділу охорони навколишнього середовища ПАТ «ЄМЗ» - зниження негативної дії на навколишнє середовище від структурних підрозділів п ідприємств до 

нормативного рівня, що є можливим тільки при постійній роботі по реконструкції основних виробничих процесів, впровадженні сучасних маловідходних технолог ій і 
одночасному будівництві природоохоронних споруд. Саме така робота і ведеться на підприємстві. 

У звітному періоді проведена робота по п ідвищенню надійності і поліпшенню ефективност і роботи діючих об'єктів природоохоронного призначення (капітальні і 
поточні ремонти): 

В 2012 р. витрати природоохоронних заходів склали: 122977,446 тис. грн., зокрема: 
Витрати на розробку проектної документаці ї , реконструкцію (капітальні інвестиції) у сумі 51343,071 тис. грн.: 
- по захисту водного басейну 3772,303 тис. грн. 
- по захисту воздушного басейну 29806,612 тис. грн. 
- поводження з в ідходами виробництва 17764,156 тис. грн. 
Витрати на капітальний ремонт (капітальні інвестиції) у сумі 59769,647 тис. грн.: 
- по захисту водного басейну 3532,205 тис. грн. 
- по захисту воздушного басейну 56237,442 тис. грн. 
Поточні витрати у сумі 11864,728 тис. грн. 
- по захисту водного басейну 953,367 тис. грн. 
- по захисту воздушного басейну 10911,361 тис. грн. 
Витрати на розробку проектної документаці ї , реконструкцію та впровадженню нових об'єктів природоохоронного призначення за 2012р., склали: 
- по захисту водного басейну: 
Виконуються роботи по реконструкції хім. водоочистки ТЕЦ-ПВС. 
Витрати - 3758,803 тис. грн. 
Розроблено проекти природоохоронного призначення. 
Витрати - 13,5 тис. грн. 
- по захисту повітряного басейну: 
Виконаний базовий інжиніринг стадії «Проект» Т Е О «Будівництво нового агломераційного цеху, демонтаж будівель і споруд, придбана земельна ділянка під 

будівництво. 
Витрати - 18199,800 тис. грн. 
Виконуються інжинірингові роботи за проектом «Будівництво установки ПВП». 
Проведена «Оцінка ризиків та впливів на природне і соціальне середовище з використанням методу И Д 2 0 Р в рамках проекту. 
Витрати - 7580,8 тис. грн. 
Зак інчено капітельний ремонт з реконструкцією електрофільтру за обертовою піччю випалу вапняку № 1. 
Витрати - 3707,736 тис. грн. 
Розроблено проекти природоохоронного призначення. 
Витрати - 318,276 тис. грн. 
- поводження з в ідходами виробництва: 
Ведуться роботи з реконструкції об 'єднаного шламонакопичувача з метою створення додаткової ємкості для розміщення відходів (шламів) доменного і 

конвертерного виробництва. 
Витрати - 17293,607 тис. грн. 
Розроблено проекти природоохоронного призначення. 
Витрати - 470,549 тис. грн. 
Зг ідно «Податкового Кодексу України», за забруднення навколишнього природного середовища і використання водних ресурсів, нараховані платежі: 
ПАТ «ЄМЗ» в сумі 10139,627 тис. грн., зокрема: 
1. Платня за викиди забруднюючих речовин в атмосферу - 6190,584 тис. грн., 
2. Платня за скидання забруднюючих речовин у водні басейни - 52,788 тис. грн. 
3. Платня за розміщення відходів виробництва - 3887,163 тис. грн. 
4. Платня за придбання джерела іонізуючого випромінювання - 9,092 тис. грн. 
Макі ївська філія ПАТ «ЄМЗ» в сумі 401,147 тис. грн., зокрема: 
1. Платня за викиди забруднюючих речовин в атмосферу - 347,508 тис. грн. 
2. Платня за скидання забруднюючих речовин у водні басейни - 49,451 тис. грн. 
3. Платня за розміщення відходів виробництва - 4,188тис. грн. 
Податок на спец. водокористування ПАТ «ЄМЗ» - 8930,7 тис. грн. 
Податок на спец. водокористування Макіївська філія ПАТ «ЄМЗ» - 1051,6 тис. грн. 
Основні фактори, що впливають на діяльність емітента, це: 
забруднення повітряного і водного басейнів, грунтів в зв 'язку з : 
- недостатнім оснащенням джерел викидів пилогазоочистним обладнанням; 
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- недостатнім очищенням на випусках стічних вод; 
- недостатнім ринком збуту шлаків металургійного виробництва; 
- відсутністю вільних площ для розміщення відходів виробництва. 
На підприємстві впроваджена і функціонує система менеджменту навколишнього середовища відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2004. 
Протягом останніх років підприємство успішно проводить програму технічного переозброєння, в якій враховуються європейські стандарти екологічної безпеки. 

Пошук рішення екологічних проблем здійснюється в 2-х напрямах: 
- технологічний, пов'язаний з пошуком і реалізацією ресурсо-енергозберегаючих і маловідходних технологій; 
- економічний, спрямований на впровадження природозахисних пристроїв і технологій, що уловлюють і знешкоджують шкідливі викиди в атмосферу, скиди у 

водоймища, зменшують обсяги утворення виробничих і побутових відходів. 

4.15. Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної 
та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента. 
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Розділ V. Інформація про основні засоби емітента 

5.1. Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів станом на початок і кінець звітного року. 
Первісна вартість основних засобів на початок поточного року становить 2 690 827 тис. грн. 
Залишкова вартість основних засобів на початок поточного року становить 2 531 615 тис. грн. 
Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 3 055 340 тис. грн. 
Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 2 654 469 тис. грн. 
На виконання Закону від 16.07.99р. № 996-Х1У "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до Стратегії застосування МСФЗ в Україні 

(розпорядження Кабінету Міністрів від 24.10.2007 № 991 -р) та дотримання єдиної методики бухгалтерського обліку господарських операцій та складання фінансової 
звітності наказом по товариству з 01.01.2011 введено в дію Облікову політику відповідно до МСФЗ. 

Наказом по підприємству від 30.01.2012 №203 внесені зміни до облікової політики підприємства, в т. ч. щодо обліку основних засобів. Так, до основних засобів (ОЗ) 
належать матеріальні активи, очікуваний термін використання (експлуатації) яких більше одного року і первісна вартість яких більше 2500 гривень. Малоцінними 
необоротними матеріальними активами (МНМА) вважаються об'єкти строком служби більше одного року, первісна вартість яких складає до 2500 грн. 

У ситуаціях, коли відсутня однозначність в класифікації активу як ОЗ або як МБП (термін служби активу становить 11-13 місяців), підприємство може застосувати 
принцип доцільності та класифікувати такий актив як МБП. 

В звітному періоді переоцінка основних засобів не здійснювалася. 
Обрані методи оцінки та нарахування амортизації залишалися незмінними протягом звітного періоду. 
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, встановленим технічним персоналом підприємства. 
Використання прямолінійного методу передбачає, що економічні вигоди від використання основного засобу розподіляються рівномірно в кожний період 

нарахування амортизації. 
Для цілей розрахунку амортизації ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється нулю. 
Суми нарахованої амортизації (зносу) враховуються окремо від первісної вартості основних засобів і включаються до складу витрат поточного періоду (собівартість 

реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) або у вартість активів (запаси, капітальне будівництво) в залежності від того , 
для яких цілей використовуються об'єкти основних засобів. 

Нарахування амортизації починається з першого дня місяця, наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію, і припиняє нараховуватися з місяця, 
наступного за вибуттям об'єкта. 

У разі вибуття об'єкта, вартість якого не повністю амортизована, амортизація нараховується за цілий місяць. 
Амортизація продовжує нараховуватися в періоди, коли об'єкт простоює або виведений з активної експлуатації до того моменту, поки його вартість повністю не 

амортизується, або на неї не буде нарахований резерв під знецінення., Якщо об'єкт не використовується у зв'язку з його капітальним ремонтом, або тимчасово 
виведений з експлуатації без рішення про його списання, амортизація на такий об'єкт продовжує нараховуватися. 

Терміни корисної служби знову придбаних об'єктів встановлюються технічними фахівцями підприємства. 
Перегляд встановлених строків служби для об'єктів основних засобів здійснюється технічними фахівцями підприємства при отриманні нової інформації, яка може 

свідчити про зміну таких строків (наприклад, проведення модернізації, пошкодження ОЗ і т.д.). 
Від місяця, наступного за місяцем перегляду терміну корисної служби об'єкта, амортизація нараховується з використанням нового терміну служби. Суми 

амортизації, нараховані до перегляду терміну корисної служби об'єкта основних засобів, не коригуються. 
При визначенні строків корисної служби об'єктів основних засобів технічні фахівці можуть керуватися термінами, встановленими в технічній документації на такі 

об'єкти. 
Встановлювані технічними фахівцями терміни корисної служби об'єктів основних засобів, амортизацію на які вирішено нараховувати прямолінійним методом, не 

можуть перевищувати граничні терміни корисної служби основних засобів. 
На землю амортизація не нараховується. 
На об'єкти, що відносяться до малоцінних необоротних активів, нараховується амортизація в розмірі 100% в момент їх введення в експлуатацію. 
Класифікація основних засобів по групах за термінами корисної служби: 
Земельні ділянки - не амортизується 
Будівлі - 60 років 
Споруди - 60 років 
Об'єкти благоустрою території - 15 років 
Інженерні комунікації - 15 років 
Передавальні пристрої і механізми-мостові, рудогрейферні, портальні крани - 20 років 
Передавальні пристрої та механізми - 10 років 
Машини та обладнання основного виробництва - 35 років 
Машини та обладнання допоміжних цехів - 35 років 
Транспортні засоби - ж/д тепловози - 25 років 
Транспортні засоби - залізничні вагони, піввагони, хопера, думпкари та інші вагони - 10 років 
Транспортні засоби - авто - 10 років 
Транспортні засоби - водний - 10 років 
Автомобілі загального призначення - 5 років 
Обладнання та засоби зв'язку - 10 років 
Офісні меблі і пристосування - 7 років 
Офісна техніка - 5 років 
Інформаційні системи та персональні комп'ютери - 4 роки 
Інші основні засоби (основні засоби соціальної сфери,основні засоби, що належать ФДМУ (не ввійшли до статутного капіталу) - 10 років 
Для цілей розрахунку і нарахування амортизації, основні засоби враховуються в бухгалтерському обліку покомпонентно. 
Для крупних, багатокомпонентних об'єктів основних засобів (такі як прокатні стани, виробничі лінії і т.п.), складний комплекс розбивається на окремі агрегати, 

установки або модулі, кожний з яких внутрішньо достатньо однорідний, виконаний на єдиному технологічному рівні, продається в зборі і має термін корисного 
використання, відмінний від частини об'єкта, що залишилася. Кожний з таких компонентів приймається як окремий об'єкт аналітичного обліку основних засобів. 

Склад компонентів основних засобів та індивідуальні строки корисної служби по кожному компоненту визначаються технічним персоналом в момент придбання 
(модернізації) об'єкту осонвого засобу. 

Вартість об'єкта основних засобів підлягає визнанню як актив тільки в тому випадку, якщо існує вірогідність того, що підприємство одержить, пов'язані з даним 
об'єктом майбутні економічні вигоди і вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена. 

Собівартість об'єкта основних засобів включає: 
купувальну ціну, включаючи імпортні мита і невідшкодовувані податки за вирахуванням торгових знижок і повернень; 
будь-які прямі витрати, які відносяться до доставки активу в місце його використання і приведенню в стан, який забезпечує його функціонування; 
первинну оцінку витрат на демонтаж і видалення об'єкта основних засобів і відновлення природних ресурсів на займаній їм ділянці; 
витрати по позикам, якщо об'єкт основних засобів відповідає визначенню активу, що кваліфікується. 
Вартість робіт по техніко-економічному обґрунтуванню (ТЕО) придбання об'єктів основних засобів відноситься: на витрати періоду, якщо на момент здійснення 

даного виду витрат у підприємства відсутня абсолютна упевненість в тому, що об'єкти основних засобів, по яких підготовлено ТЕО, будуть придбані або створені; на 
вартість капітального будівництва або об'єктів основних засобів - якщо на момент здійснення даного виду витрат є докази, що відповідні об'єкти капітального 
будівництва будуть побудовані або об'єкти основних засобів придбані. 

Об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, класифікуються як товари для перепродажу. 
Подальші витрати, що відносяться до об'єкта основних засобів, який вже був визнаний, збільшують його балансову вартість, якщо передбачається отримання 

майбутніх економічних вигод, що перевищують спочатку розраховані нормативні показники існуючого об'єкта основних засобів. 
Динаміка зміни вартості основних засобів за звітний рік (за залишковою вартістю). 
1. Виробничого призначення: на початок звітного року 2529298 тис. грн.; на кінець періоду 2651596 тис. грн.; відхилення 122 298 тис. грн 
будівлі та споруди: на початок звітного року 1217643 тис. грн.; на кінець періоду 1210414 тис. грн.; відхилення (-7229) тис. грн. 
машини та обладнання: на початок звітного року 985240 тис. грн.; на кінець періоду 1163488 тис. грн.; відхилення 178248 тис. грн. 
транспортні засоби: на початок звітного року 307954 тис. грн.; на кінець періоду 260290 тис. грн.; відхилення (-47664) тис. грн. 
інші: на початок звітного року 18461 тис. грн.; на кінець періоду 17404 тис. грн.; відхилення (-1057) тис. грн. 
2. Невиробничого призначення: на початок звітного року 2317 тис. грн.; на кінець періоду 2873 тис. грн.; відхилення 556 тис. грн. 
будівлі та споруди на початок звітного року 2221 тис. грн.; на кінець періоду 2773 тис. грн.; відхилення 552 тис. грн. 
машини та обладнання: на початок звітного року 65 тис. грн.; на кінець періоду 75 тис. грн.; відхилення 10 тис. грн. 
транспортні засоби: на початок звітного року 0; на кінець періоду 0; відхилення 0 
інші: на початок звітного року 31 тис. грн.; на кінець періоду 25 тис. грн.; відхилення (-6) тис. грн. 
Усього: на початок звітного року 2531615 тис. грн.; на кінець періоду 2654469тис. грн.; відхилення 122854 тис. грн. 
Рух основних засобів: 
- надійшло за рахунок придбання та вводу в експлуатацію, модернізації у загальній сумі 402 140 тис. грн. 
- вибуло: за рахунок ліквідації основних засобів у загальній сумі 37 627 тис. грн.; за рахунок продажу - 415 тис. грн. 
Виробничі потужності та ступінь використання устаткування за 2012 рік: 
Агломерат: виробничі потужності 2091 тис. тонн; фактичне виробництво 2220 тис. тонн, ступінь використання устаткування - 106,2%. 
Чавун: виробничі потужності 3070 тис. тонн; фактичне виробництво 2465 тис. тонн, ступінь використання устаткування - 80,3 %. 
Сталь: виробничі потужності 2700 тис. тонн; фактичне виробництво 2732 тис. тонн, ступінь використання устаткування - 101,2 %. 
Прокат: виробничі потужності 1932 тис. тонн; фактичне виробництво 1624 тис. тонн, ступінь використання устаткування - 84,1 %. 

5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу та забезпечення потреб поточної діяльності емітента за звітний рік, 
планів щодо придбання та модернізації обладнання та інших активів, суми запланованих інвестицій на ці цілі. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Виробництво залізорудного агломерату 
Виробництво залізорудного агломерату для доменного виробництва здійснюється в агломераційному цеху з суміші аглоруди, залізорудного концентрату та інших 

матеріалів на 4-х агломашинах УЗТМ типу К-2-60, модернізованих зі зб ільшенням площі спікання до 62,5 м2 кожна. 
Кускування залізних руд і тонких концентратів перед доменною плавкою дозволяє істотно поліпшити техніко-економічні показники роботи доменних печей, 

збільшити їх продуктивність. 
Виробництво чавуну 
В даний час доменний цех заводу має у своєму складі три діючих доменні печі сумарним об 'ємом 4618 м3: ДП № 1 - 1386 м3; ДП № 3 - 1719 м3 і ДП № 5 - 1513 м3. 
Доменна піч № 3 введена в експлуатацію в жовтні 2011 року після реконструкції із зб ільшенням обсягу з 1033 м3 до 1719 м3. Нова ДП-3 є найбільшим об'єктом 

заводу і суттєво відрізняється від двох інших доменних печей ЄМЗ. На новій домні вперше в металургії України впроваджено ряд самих передових технолог ій і 
застосовані новітні системи контролю. Всі нововведення спрямовані на п ідвищення ефективност і роботи агрегату і зниження собівартості продукції. Так, на ДП-3 
встановлено безконусний завантажувальний пристрій фірми «Пауль Вюрт» (Люксембург), який дозволяє знизити витрату коксу на 5% і настільки ж підвищити 
продуктивність печі. З метою зб ільшення терміну роботи агрегату, застосована нова схема вогнетривкої кладки (футеровки) горна доменної печі. Технолог ія дозволить 
збільшити стійкість футеровки в чотири рази (до 15-ти років без ремонту горна). 

Екологічну надійність комплексу ДП-3 забезпечують системи аспірації та очищення доменного газу. Вперше в Україну доменна піч оснащена газоочисткою «Пауль 
Вюрт» (Люксембург), яка дозволить п ідприємству позитивно вирішити питання економічного та еколог ічного характеру. Установка дозволяє не т ільки проводити 
очищення доменного газу від шкідливих домішок на 99,9%, а й використовувати його в подальшому в якості палива на виробничих агрегатах п ідприємства замість 
природного газу. 

Управління та контроль за технолог ічними процесами і роботою механізмів ДП-3 реалізовується за допомогою сучасної А С У ТП фірми «Siemens VAI» (Австрія). Це 
принципово нова єдина мережа управління, що базується на інформації б ільше 5 тис. контрольних параметрів. 

Також в зону контролю А С У ТП увійшов найважливіший енергетичний цех п ідприємства - теплоенергоцентраль-паровоздуходувна станція (ТЕЦ-ПВС), модернізація 
якої проведена в рамках будівництва комплексу ДП-3. Виробничі фонди ТЕЦ-ПВС поповнили турбокомпресорний агрегат (ТВД № 6) виробництва «CKD Nove 
Energo» (Чехія) і блок оборотного водопостачання з двома вентиляторними градирнями і н імецьким насосним обладнанням. Корінне оновлення енергетичного 
комплексу дозволить забезпечити стабільну подачу дуття на доменні печі ЄМЗ. 

У 2007 року введено в експлуатацію доменну піч № 5 обсягом 1513 м3. 
У конструкції ДП № 5 реалізовані сучасні технічні рішення: комбінована система охолоджування, блок високотемпературних повітронагрівачів конструкції ЗАТ 

"Калугін". повітронагрівачі мають ориг інальну конструкцію, оснащені централізованою станцією подачі повітря горіння, установкою утилізації тепла димових газів, що 
відходять. Це дозволяє значно підвищити температуру дуття, скоротивши при цьому витрату коксу. 

Футеровка доменної печі виконана комбінованою з використанням вуглецевих блоків, високоглиноземистих вогнетривів і жароміцного бетону зарубіжних 
виробників. Ливарний двір оснащений механізмами, в приводі яких широке застосування знайшли сучасні г ідравлічні системи, що поліпшує процес поділу продуктів 
плавки під час їх випуску, а також умови праці обслуговуючого персоналу. Конструкція печі передбачає можливість використання надалі технологі ї вдування 
пиловуг ільного палива, що дозволяє значно знизити енергоємність доменного процесу. Доменна піч оснащена сучасною АСУ ТП, яка включає 10 п ідсистем управління 
технолог ічним процесом. 

У комплексі доменної печі, разом з новим технолог ічним і енергетичним обладнанням, значне місце займають системи запобігання шк ідливим викидам в 
навколишнє середовище, які в ідповідають європейським стандартам екологічної безпеки. 

Доменна піч № 1 має у своєму складі повітронагрівачі з вбудованою камерою горіння в кількості - 4 шт. 
ДП № 3 та № 5 мають своєму складі по 3 шт. блоків повітронагрівачів системи Калугіна з централізованими станціями повітря горіння і утилізації тепла відхідних 

димових газів. 
Виробництво конвертерної сталі 
Конвертерний цех у складі 3-х конвертерів по 160 тонн з розливанням сталі на машинах безперервного лиття заготовок МБЛЗ № 1 та МБЛЗ №2. 
До складу конвертерного цеху входять конвертерне, міксерні і розливне відділення, шихтовий і шлаковий двори. 
Міксерні в ідділення обладнано 2-ма стаціонарними міксерами місткістю по 1300 тонн кожен. Міксери призначені для тимчасового зберігання запасів рідкого чавуну, 

завдяки чому створюються умови роботи конвертерів незалежно від ходу доменних печей. В міксерах також відбувається усереднення х імічного складу і температури 
чавуну, що надходить з доменного цеху. 

В 2002 році встановлена МБЛЗ № 1 радіального типу з базовим радіусом 7м, призначена для відливання заготовок перетином 100 х 100 мм, 120 х 120 мм, 125 х 
125 мм, 130х130 мм, 150 х 150 мм, яка працює в єдиному технолог ічному комплексі конвертер-ковш-піч-МБЛ3. 

В 2004році споруджена друга сортова МБЛЗ № 2 і друга установка "піч-ковш" № 2 для отримання заготовок перетином 125 х 125 мм, 130 х 130 мм, 140 х 140 мм, 
150 х 150 мм, довжина 6, 9-12 м з річною продуктивністю до 1млн. тонн на рік литої заготовки, в тому числі з розливанням заготовок круглого перерізу. 

Виплавлювані марки стали містять, в%: вуглець: від 0,10 до 0,85; марганець від 0,55 до 1,6; кремній від 0,15 до 0,95; сіра і ф о с ф о р не б ільше 0,050 кожного. 
Рідка сталь розливається двох сортових шести-струмкові МНЛЗ. Перед розливанням на МБЛЗ сталь проходить додаткову обробку на установці «ковш-піч» до 

потрібної якості і транспортується на машини безперервного лиття заготовок. 
Виробництво прокату 
Цех виробництва прокату ПАТ «ЄМЗ» включає в себе ділянку приймання, обробки і в ідвантаження заготовки, ділянку стана 550, ділянку правки і обробки готового 

прокату, д ілянка складування і в ідвантаження готового прокату. Технолог ія прокатки полягає в формозмін і вихідного перетину злитка (заготовки) шляхом послідовної 
його деформаці ї в системі витяжних і/або фасонних калібрів з наданням йому розмірів готового профілю. 

Стан 550 
Стан 550 спеціалізований на виробництві фасонних профілів загального, галузевого та спеціального призначення. Стан перекочує заготовку перетином 150х150, 

140х140, 130х130, 125х125, 120х120, 100х100мм. Нагрівання заготовки здійснюється в методичній, рекуперативній, дворядній, трьохзонній печі. 
Робоча кліть № 1 стану - обтискна, № 2 - чорнова, № 3 - друга чорнова, № 4 - передчістова, № 5 - чистова. Порізка прокату здійснюється на пилах гарячого різання і 

після охолодження на холодильнику транспортується на ділянку обробки або відвантаження. 
Цех прокатного виробництва Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» включає в себе: 
Безперервний др ібносортовий двонитковий стан «150» побудований в 1994 р. за контрактом з н імецькою фірмою СКЕТ (ФРН). Виробнича потужність стану - 901 

тис. тонн на рік. Виробнича площа - 5,7 га. Безперервний дротяний стан складається з 13-ти горизонтальних клітей дуо, 4-х горизонтальних і 4-х вертикальних клітей 
дуо консольного типу, 2-х десятиклетевих дротяних блоків. Кліті встановлені послідовно в чотири групи: чорнову, 1-ю проміжну, 2-у проміжну і чистову із загальним 
приводом (чистовий блок). Прокатка ведеться у дві нитки в чорновій і 1-й проміжної групах клітей і в одну нитку в клітях 2-й проміжної групи і дротяного блоку. 

Склад заготовок, д ілянка завантаження заготовок, піч з крокуючим подом, чорнова і 1-я проміжна групи робочих клітей, д ілянка обробки мотків і склад готової 
продукції розташовані на позначці ± 0 м; 2-а проміжна група клітей, чистові прокатні блоки, лінії водяного охолодження з трайбапаратом, виткоукладчики, лінії 
повітряного охолодження витків прокату - на позначці +4,0 м. 

Збір витків в мотки та їх передача з позначки +4,0 м на рівень підлоги цеху здійснюється через шахти виткозборників. 
Максимальна швидкість прокатки - 120 м / с, розрахункова робоча від 23 до 110 м / с в залежності від прокочується профілю. 
Нагрівання заготовок перед прокаткою на стані зд ійснюється в комбінованій методичній печі з крокуючими балками і крокуючим подом 150 х 150 мм довжиною до 

10,9 м. 
Стан забезпечений лініями для регульованого двостадійного охолодження прокату, механізованої лінією прибирання і пакетування готової продукції, оснащений 

автоматизованими системами управління прокаткою і стеження за розкатом, а також локальними системами автоматичного регулювання та керування технолог ічними 
агрегатами і механізмами. 

На стані прокочується катанка з сталей марок Ст0-Ст3 по ДСТУ 2770-94 (ГОСТ 30136-95), SAE 1006-1086 по A S T M А510М-03, С7D-С88D по DIN EN 10016-1, -2, 
зварювальна катанка Св-08 , Св-08А, Св-08Г2С по ТУ 27 1-00190319-1280-2002, прокат круглий по ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) (EN 10060:2003, NEQ) з 
високовуглецевих марок сталі відповідно до вимог стандартів ГОСТ 1050-88 (сталь 45-60), ГОСТ 14959-79 (стали 65-85), а також прокат відповідно до умов договорів і 
контрактів. 

Безперервний сортовий стан «390» 
Стан побудований в 2009 р. за контрактом з н імецькою ф ірмою СКЕТ. 
Проектна потужність стану - 720 тис. тонн на рік. Виробнича площа стану 4,2 га. 
Безперервний сортовий однонитковий стан 390 складається з 18 робочих клітей дуо з індивідуальним приводом, у тому числі 8 горизонтальних, 4 вертикальних і 6 

комбінованих клітей (забезпечують установку в лінію стану робочої кліті або з горизонтальними, або з вертикальними валками). Кліті встановлені послідовно в три 
групи по шість клітей в кожній: чорнову, проміжну і чистову. Кліті № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 і 15-горизонтальні, кліті № № 2, 4, 6 і 10 - вертикальні, а кліті № № 8, 12, 14, 16, 
17 і 18 - комбіновані. 

Нагрівання вихідних заготовок перетином 150х150 мм і 125х125 мм довжиною до 11,8 м здійснюється в нагрівальної печі з водоохолоджувальними балками з 
боковою подачею і боковим вивантаженням заготовок за допомогою внутріпечних роликів. Стан обладнаний холодильником, лініями для регульованого охолодження і 
термозміцнення готового прокату, механізованим д ілянкою обробки в потоці. Максимальна швидкість прокатки на стані - 18 м / с, розрахункова робоча - від 2,3 до 17 
м / с в залежності від прокочуємих профілерозмірів сортовий стали. 

Стан оснащений автоматизованими системами регулювання та управління режимами прокатки і роботою технолог ічних агрегатів, механізмів і пристроїв, системою 
вимірювання геометрії готового прокату в потоці HÜSECTION, л ічильником прутків BCB (Bar Counter, type B, S U N D BIRSTA), а також промисловими телекамерами 
огляду невидимих оператору зон і ділянок, технологічної лінії, монітори яких встановлені на відповідних постах управління. Прокатка на стані зд ійснюється з 
мін імальним натягом в чорнової і проміжної групах клітей і з петлерегуліруванням в чистовій групі. 

На безперервному стані 390 прокочуються: термозміцнений арматурний прокат від № 8 до № 32 по ДСТУ 3760:2006 (ISO 6539-2:1991, NEQ), С Т О А С Ч М 7-93, ГОСТ 
Р 52544-2006, СТБ 1704-2006 з рядових і низьколегованих марок сталі, прокат круглий 40 мм за ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) (EN 10060:2003, NEQ) з 
високовуглецевих марок сталі для виробництва куль, що мелють і з рядових марок сталі для виробництва бурів шахтних установок, рівнополочні кутки від 25 х 25 х 3 ... 
4 до 63 х 63 х 4 ... 6 по ДСТУ 2251-93 / ГОСТ 8509-93, швелери № 6,5 по ДСТУ 3436-96/ГОСТ 8240-97, гарячекатаний арматурний прокат від № 8 до № 32 з 
низьколегованих марок сталі за ГОСТ 5781-82, а також продукція відповідно до умов договорів і контрактів. 

Продукція виготовляється в прутках (штангах) і поставляється в пакетах масою до 10 т. 
Вся готова прокатна продукція, вироблена на Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ», відповідає вимогам стандартів, умов контрактів і договорів. 
Групи основних засобів / Нараховано зносу за звітний період: 
Інвестиційна нерухомість: 385 тис. грн. 
Будинки, споруди та передавальні пристрої: 71442 тис. грн. 
Машини та обладнання: 92689 тис. грн. 
Транспортні засоби: 21545 тис. грн. 
Інші основні засоби: 32 тис. грн. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Малоцінні необоротні матеріальні активи: 2385 тис. грн. 
Інші необоротні матеріальні активи: 58265 тис. грн. 
Нематеріальні активи : 3434 тис. грн 
Усього: 250177 тис. грн. 

В 2012_ р. ПАТ "ЄМЗ" одержало за операційною орендою ц іл і сний майновий комплекс З А К Р И Т О Г О А К Ц І О Н Е Р Н О Г О Т О В А Р И С Т В А «МАКІ ЇВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГ ІЙНИЙ ЗАВОД» (договір оренди із ЗАТ «МАКІ ЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД») ; обладнання конверторного цеху, комплекс доменної печі №5, комплекс 
повітрярозподільчої установки "Linde", склад окатишів та коксу з конвеєрною шихтоподачею на доменіпечі №1,3,4, нежитлові приміщення обтискового цеху (договори 
оренди із СП ТОВ «МЕТАЛЕН») та інші. 

Договори оренди укладені у відповідності до д іючого законодавства України. 
Основні акценти технологічної стратегії розвитку ПАТ «ЄМЗ» спрямовані на зб ільшення обсягів виробництва продукції, на п ідвищення ефективност і виробництва, а 

також виконання цільового комплексу заходів, спрямованих на зниження техногенного навантаження, зменшення шкідливих викидів в атмосферу - на дотримання 
строгих екологічних норм. 

В 2012 році, як і в попередні роки, на підприємстві активно велася робота у сфері оптимізації технолог ічного процесу, спрямована не тільки на п ідвищення 
продуктивності і зниження витрат, але і на поліпшення якості продукції по всіх переділах. Також у 2012 році була організована робота по безперервному 
вдосконаленню діяльності , в яку були залучені такі цехи, як агломераційний, доменний, конвертерний, цех виробництва прокату і цех прокатного переділу (Макіївська 
філія ПАТ «ЄМЗ»), цехи управління головного енергетика та інші - всього 2/3 основних і допоміжних цехів підприємства. 

Основа собівартості чорної металургії - агло-доменне виробництво. 
В 2012 на підприємстві була продовжена системна робота, розпочата в попередні роки, за поліпшення якості та зниження витрат на 1 тонну чавуну. 
За минулий рік в агломераційному цеху були реалізовані наступні заходи, які безпосередньо впливають на собівартість продукції: 
• зб ільшено використання відходів в агломераційної шихті на 41% або +106 кг / т до 2011 (в 2011 році також на 40% було зб ільшено використання вторинних 

ресурсів до попереднього періоду) 
• скорочено витрати твердого палива на виробництво агломерату на 21% (-13 кг / т до 2011) 
• виконано перехід на виробництво власного агломерату з основністю 2,0 і вище (замість 1,3) з одночасним поліпшенням гранулометричного складу (зниження 

«дрібниці») 
Результат системної роботи - найнижчий рівень витрат на 1 тонну агломерату на території СНД. 
У доменному цеху в результаті оптимізації завантаження печей знижені витрати на залізовмісну сировину та паливо. Але найважлив ішим стало скорочення витрати 

дорогого природного газу зі 98 (в 2011 році) до 39 м3/т без втрати виробництва чавуну 
Заходи, реалізовані в конвертерному цеху, дозволили: 
• п ідвищити продуктивність машини безперервного лиття заготовки на 10% до 2011 р. (на рядовому сортаменті) за рахунок зб ільшення швидкості розливання та 

впровадження спеціалізації М<ЛЗ-1 і МБЛЗ-2 за марочним сортаменту (на МБЛЗ-1 розливається б ільш складний сортамент) 
• збільшити частку виплавки і розливання марок сталі з високим вмістом C; легованих Al; із низьким вмістом Si (+ 5% або + 10,0 тис. т/міс. до 2011р.) 
• знизити витрату металлошихти (чавун + лом) на 6,5 кг/т до 2011р. 
• знизити витрату додаткових матеріалів - вапна на -16% (-12 кг/т до 2011 р). 
Високий рівень собівартості і, як наслідок, відсутність ефективност і виробництва злитків призвели до закриття злиткового переділу в 2012 році. Необхідно 

відзначити, що відмова від розливання сталі в злитки не привела до зниження загального виробництва сталі за рахунок нарощування обсягів виробництва 
безперервно-литої заготовки. Сьогодні продуктивність МБЛЗ № 1, 2 перевищує первісну проектну потужність на 40%. 

У прокатному переділі основний упор був спрямований на скорочення витрат, поліпшення якості готового прокату. Крім цього, зб ільшена продуктивність на окремих 
профілях станів Макі ївського філіалу, освоєно нові високомаржинальні види продукції. В цілому за рік освоєно виробництво і прокатка більше 10 нових марок сталі 
прокатних профілів. 

У 2012 році в рамках розширення сортаменту продукції на стані 550 освоєно виробництво готового прокату довжиною до 12 м, що в умовах негативної ринкової 
кон'юнктури забезпечує стабільне завантаження табору на рівні встановленої виробничої потужності. 

У 2012 році реалізовано поетапне виведення з експлуатаці ї застарілого середньосортного стану 360 без втрати сортаменту, який був повністю заміщений 
сортаментом станів Макіївського філіалу. 

На підприємстві активно проводиться робота, спрямована на енергозбереження - розробляються і впроваджуються заходи з оптимізації витрат енергоресурсів, 
таких як природний газ, електроенергія, питна вода. Ці заходи дозволили за рік знизити енергоємність товарної продукції на 0,9 ГДж / т (-4,3%). 

Програма довгострокового розвитку п ідприємства реалізовувалася в наступних напрямках: 
- реалізація стратегічних проектів: 
1. Інфраструктура будівництва нової повітророздільної установки Air Liquide; 
2. Будівництво резервної турбоповітродувки для доменних печей; 
3. Реконструкція доменної печі № 3 з модернізацією. 
- проекти поточної діяльності : 
1. Утилізація відходів металург ійного виробництва (в ідновлення дамби шламонакопичувача) ; 
2. Реконструкція газовідвідного тракту конвертора № 3. 
В рамках екологічної програми виконувалися роботи, спрямовані на: 
• Будівництво систем очищення на водовипусків п ідприємства в річку Булавін; 
• Заходи щодо запобігання скиду неочищених хозбитових вод в річку Булавін; 
• Реконструкція відстійників с ірчистих вод; 
• Заміна газоочисних установок в вапняно вогнетривкому цеху, КЦ. 
У 2012 році велася підготовка і розробка матеріалів по стратег ічним проектам: 
1. «Будівництво нового агломераційного цеху", по якому реалізується стадія «Проект» (FEL-3), суть якої розробка базового інжинірингу та виконання проектної 

документаці ї будівництва нового агломераційного цеху, отримання позитивного комплексного звіту; 
2. Будівництво установки вдування пиловуг ільного пального; 
3. Технологічні р ішення розвитку інфраструктурних об'єктів ЄМЗ. 
Розроблена і затверджена в липні 2012 Технолог ічна стратегія розвитку ПАТ «ЄМЗ» передбачає зростання виробництва сталі до 3,5 млн.т/рік. У зв'язку з цим 

розроблений перелік першорядних заходів для досягнення мети Технолог ічної стратегії, а саме: 
• Будівництво нового агломераційного цеха з виробництвом 4,3 млн.т/рік агломерату для забезпечення доменного цеха високояк існим агломератом, та можливістю 

форсування виробництва чавуну Приблизна вартість будівництва складає 358 млн. долл. Кінцевий термін впровадження - 2016 р.; 
• Будівництво комплексу для приготування і вдування пиловуг ільного палива в доменні печі для суттєвого зниження собівартості готової продукції за рахунок 

виключення із використання природного газу в доменних печах. Приблизна вартість будівництва складає 115 млн. долл. Кінцевий термін впровадження - 2014 р.; 
• Інфраструктура будівництва нової повітророзподільної установки «Air Liquide» з виробництвом 40 тис.м3/год. кисню високого тиску для забезпечення основних 

цехів заводу промисловими газами. Приблизна вартість будівництва інфраструктури нової повітророзподільної установки складає 3 з млн. долл., а витрати на 
будівництво безпосередньо самої повітророзподільної установки - це відповідальність компанії «Air Liquide». К інцевий термін впровадження - 2014 р.; 

• Будівництво резервної турбоповітродувки № 1 -біс для зростання виробництва безперервно-в ідлитої заготовки. Приблизна вартість будівництва складає 33 млн. 
долл. Кінцевий термін впровадження - 2014 р.; 

У зв'язку з ростом виробництва чавуна необхідно нарощування виробництва сталі, тому у короткотерміновому плану розвитку планується розпочати впровадження 
заходів щодо I-го етапу комплексної модернізації конвертерного цеха, спрямованих на зростання виробництва сталі до 3,0 млн.т/рік, зниження собівартості готової 
продукції, та вирішення екологічних питань. 

У середньотерміновому плану розвитку п ідприємства планується виведення із експлуатації морально та фізично зношених агрегатів (блок розподілення кисню БР-
2М, повітряні компресори К-1500 №1,2, турбоповітродувки №2,4), та завершення II-го етапу комплексної модернізації конвертерного цеха, спрямованих на зростання 
виробництва сталі до 3,5 млн.т/рік. 

З метою раціонального використання вторинних енергоресурсів (конвертерного і доменного газів) планується будівництво газової безкомпресорної утилізаційної 
турбіни і газгольдера, що дозволить збільшити вироблювання власної електроенергі ї і знизити виробничу собівартість готової продукції. Реалізація цих проектів 
запланована у довготерміновому плані розвитку підприємства. 

5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік. 
Однією з найважливіших умов забезпечення ефективної, безаварійної роботи обладнання є своєчасне якісне проведення капітальних ремонтів з врахуванням 

наявних ресурсів. 
В зв ітному періоді витрати на поточний ремонт склали 99096 тис. грн., витрати за аналог ічний період року, що передував звітному, складали 104164 тис. грн. 
В звітному періоді витрати на капітальний ремонт склали 161375 тис. грн., витрати за аналог ічний період року, що передував звітному, складали 298689 тис. грн. 
Зменшення витрат на поточний ремонт обумовлено зменшенням обсягів виконаних робіт в межах поточного ремонту. Зменшення витрат на капітальний ремонт 

обумовлене зменшенням обсягів робіт у порівнянні з б ізнес-планом на 2012 рік. 
За 12 місяців поточного року проведені наступні заходи: 
- у агломераційному цеху виконаний капітальний ремонт агломашини №4, РГК №1, №2; 
- у доменному цеху виконаний капітальний ремонт повітронагрівача №2 доменної печі №1 та повітронагрівачів №1-3 доменної печі №5; 
- у конвертерному цеху виконаний капітальний ремонт міксера №1, конвертера №3, комплексів УКП-МБЛЗ №1, №2; 
- в цеху виробництва прокату виконаний капітальний ремонт холодильника стану 550; 
- в цеху виробництва прокату Макіївської філії виконаний капітальний ремонт стану 150 з нагр івальною піччю, пратцен-крана №3; 
- в управлінні з переробки металург ійних відходів і металевого брухту (УЗПМВіМБ) виконаний капітальний ремонт прес-ножиць та екскаватора №2; 
- у ТЕЦ П В С завершено капітальний ремонт котла БКЗ №3; 
- у кисневому цеху виконаний капітальний ремонт ПРУ LINDE. 

5.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі. 
У 2012 році на підприємстві не було основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та 

розпорядження, крім майна яке не ув ійшло до статутного фонду. До майна, яке не ув ійшло до статутного фонду належать гуртожитки та житлові будинки. 
В зв ітному періоді основні засоби не надавались у заставу. 
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5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів. 
Протягом звітного періоду емітентом укладені угоди на придбання у майбутньому основних засобів на суму 2,2 млн. грн. без ПДВ 

5.6. Інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість 
повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну 
вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування за звітний рік. 

Станом на кінець звітного періоду: 
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) дорівнює 4127 тис. грн.; 
- основні засоби, вилучені з експлуатації для продажу, відсутні; 
- основні засоби, отримані за рахунок цільового фінансування, відсутні. 

5.7. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) 
за звітний рік. 

В звітному періоді розмір додаткового капіталу зменшився на 82744 тис. грн., в т. ч. за рахунок амортизації резерву переоцінки на 82170 тис. грн., в результаті 
нарахування резерву під знецінення на 574 тис грн. 

5.8. Інформація про незавершене будівництво емітента. 
На початок звітного періоду первісна вартість незавершеного будівництва складала 429691 тис. грн., станом на 31.12.2012 первісна вартість незавершеного 

будівництва становить 423275 тис. грн. 
За звітний період вартість незавершених капітальних інвестицій зменшилась на 6415тис. грн., в т.ч.: 
за рахунок вводу в експлуатацію основних засобів: 
- комплексу доменної печі № 3 - 117179 тис. грн., 
- придбання (створення) нематеріальних активів на - 2533 тис. грн.; 
- ФКУ - 270 тис грн.; 
-капітальний ремонт ОП №1 з реконструкцією на 4678 тис. грн.; 
- придбання (виготовлення) основних засобів виробничого призначення - 26550 тис. грн.; 
Вартість незавершених капітальних інвестицій збільшилась по наступним об'єктам: 
- будівництво резервної ТДВ для ДП на 16303 тис. грн. 
- будівництво огорожі заводу на 2010 тис грн. 
- утилізація відходів, відновлення дамби шламонакопичувача на 17571 тис. грн.; 
- придбання (виготовлення) інших необоротних активів на 1460 тис. грн.; 
- будівництво інфраструктури нового кисневого блоку на 54313 тис. грн.; 
- установка компресора К 1700 в кисневому цеху на 1901 тис. грн.; 
- утилізація відходів металургійного виробництва 378 тис. грн.; 
- перевід стану 390 на коксовий газ 25 тис. грн.; 
- установка вдування пиловугільного палива - 8594 тис. грн.; 
- реконструкція аглофабрики - 42001 тис. грн.; 
- установка комплексу прес-ножиць в копровому цеху №2 - 117 тис. грн. 
- організація автостоянок на призаводський території - 122 тис. грн. 
До складу статті Балансу 020 "Незавершені капітальні інвестиції 11 станом на 31.12.2012 р. у сумі 423275 тис. грн. увійшли: 
- реконструкція доменної печі №3 - 3408 тис. грн.; 
- утилізація відходів, відновлення дамби шламонакопичувача - 129247 тис. грн.; 
- реконструкція аглофабрики - 48701 тис. грн.; 
- придбання (виготовлення) основних засобів виробничого призначення - 30217 тис. грн.; 
- придбання (виготовлення) інших необоротних активів - 2586 тис. грн.; 
- придбання (створення) нематеріальних активів - 607 тис. грн.; 
- будівництво резервної ТДВ для ДП - 103929 тис. грн.; 
- будівництво аварійного водопостачання доменних печей - 3320 тис. грн.; 
- збільшення ємкості середнього парку ст. Сортувальна - 1022 тис. грн.; 
- будівництво огорожі заводу - 4977 тис. грн.; 
- установка компресора К 1700 в кисневому цеху - 17811 тис. грн.; 
- утилізація відходів металургійного виробництва - 4923 тис. грн.; 
- капітальний ремонт ОП №1 з реконструкцією - 2 тис. грн.; 
- установка прес-ножиць в копровому цеху - 6187 тис. грн.; 
- будівництво інфраструктури нового кисневого блоку - 57597 тис. грн.; 
- перевід стану 390 на коксовий газ - 25 тис. грн.; 
- установка вдування пиловугільного палива - 8594 тис. грн.; 
- організація автостоянок на призаводський території - 122 тис. грн. 
Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів. 

5.9. Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної 
та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента. 
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Розділ V!. Інформація про працівників емітента 

6.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного року 
Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду (на 31.12.2012) - 7309 чол., в т.ч. працівників Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» - 1310 чол.. 
Кількість осіб, які працюють за сумісництвом - 5, в т.ч. осіб Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» -1 чол.. 
Кількість осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу - 12 чол., в т.ч. осіб Макіївської філії ПАТ «ЄМЗ» - 2 чол.. 
Зниження чисельності працівників протягом звітного періоду по окремих підрозділах було досягнуто за рахунок: розширення зони обслуговування, поєднання 

професій; зниження рівнів управління; ліквідації відділень; об'єднання малочисельних відділень; аутсорсінгу, інсорсінгу функцій. 
Фонд оплати праці за 2010р. - 304313,0 тис. грн. 
Фонд оплати праці за 2011 р. - 400331,0 тис. грн. 
Фонд оплати праці за 2012р. - 427748,3 тис. грн. 
Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або 

організаційної залежності. 

6.2. Інформація про укладення із працівниками колективного договору, профспілкову організацію, практику емітента щодо укладання із працівниками договорів 
(правочинів) при прийнятті на роботу. 

Між уповноваженим власником органом ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» в особі генерального директора Подкоритова Олександра Леонідовича, 
профспілковим комітетом Товариства, що є виконавчим органом первинної організації профспілки металургів України, в особі голови Лобинцева Юрія Васильовича і 
профспілковим комітетом первинної організації профспілки металургів і гірників Макіївського філіалу ПАТ «ЕМЗ» в особі голови Бутова Юрія Тихоновича укладено 
колективний договір від 12 квітня 2012 року, який діє до укладення нового. 

На підприємстві існує профспілковий комітет Публічного акціонерного товариства "Єнакієвський металургійний завод". 
28.12.2011р. створено первинна організація профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Макіївської філії ПАТ "ЄМЗ". 
Прийом робітників на підприємство здійснюється згідно рішенню керівництва підприємства про комплектацію структурних підрозділів працівниками, необхідними 

для забезпечення процесу виробництва, відповідно штатному розкладу. 
Вивчення при прийомі на роботу документів претендента на працевлаштування та виконання ним запропонованої пробної роботи допомагають встановити 

кваліфікацію претендента, рівень його професійної підготовки, практичний досвід. 
Трудові стосунки при прийомі на роботу оформлюються укладенням трудового договору з додержанням вимог статті 23 КЗпП України: робітники, які 

працевлаштовуються на роботу, знайомляться з посадовими інструкціями (функціональними обов'язками), правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
колективним договором, умовами праці під підпис у бланку заяви при прийомі на роботу. 

При відборі кандидатів для працевлаштування з урахуванням потреб підприємства у робітниках, перевага надається особам, які мають досвід роботи у 
металургійній промисловості, відповідно профілю підприємства освіти, наявності кваліфікації, стажу роботи. 

З метою перевірки відповідності робітників роботі, на яку вони приймаються, при прийомі на роботу у разі потреби встановлюється строк випробування відповідно 
до статті 27 КЗпП України. 

6.3. Інформація про соціальну, кадрову політику емітента. 
Фактична чисельність працівників ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» станом на 31 грудня 2012 року склала 7309 чоловік (у тому числі чисельність 

працівників Макіївської філії - 1310 осіб), серед них: 
• робітники -5394 чол.; 
• керівники - 8 8 3 чол.; 
• фахівці -1002 чол.; 
• службовці - 3 0 чол. 
Крім того на підприємстві працює 5 чоловік за сумісництвом, кількість робітників, які працюють на умовах неповного робочого часу на кінець 2012 року склала 18 

чоловік. 
У порівнянні з 2011 роком чисельність працівників, працюючих на підприємстві зменшилася на 379 працюючих. Такі зміни чисельності працівників пов'язані з 

оптимізацією чисельності працюючого на підприємстві персоналу. 
Загальна кількість дипломованих спеціалістів, які працюють на підприємстві, за підсумками 2012 року встановила 4676 чоловік, у т.ч.: 
• з повною вищою освітою -1847 чол.; 
• з неповною та базовою вищою освітою -2829 чол. 
А загальна кількість дипломованих спеціалістів серед керівників, фахівців та службовців встановлює 1853 чоловік серед них: 
- з повною вищою освітою -1255 чол.; 
- з неповною та базовою вищою освітою - 5 9 8 чол. 
Професійне навчання кадрів на виробництві здійснюється відповідно до нормативно-правових актів в галузі освіти, праці, що регулюють суспільні відносини у сфері 

забезпечення підприємства кваліфікованими і конкурентоспроможними на ринку праці кадрами. Професійне навчання кадрів на виробництві носить безперервний 
характер і проводиться протягом всієї трудової діяльності працівника з метою періодичного розширення і поглиблення знань, умінь і навичок відповідно до вимог 
виробництва. 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у 2012 році проводилися з відривом і без відриву від виробництва з урахуванням потреби 
підприємства у кваліфікованих кадрах. 

Всього у 2012 році пройшли навчання 3228 працівників підприємства, з них (2835 працівників ПАТ «ЄМЗ» і 393 працівника МФ ПАТ «ЄМЗ», з них: 377 керівників і 
фахівців, 1187 працівників навчені з охорони праці та пожежної безпеки та 1664 робочих підприємства, у тому числі: 

- підготовлено та перепідготовлено на отримання професії - 381 чол., 
- підвищили кваліфікацію: робочі підприємства 1283 чол., в тому числі 173 - з відривом від виробництва). 
За довгі роки співпраці між заводом та навчальними закладами нашого міста та інших міст завод став базою для проходження практики студентів та учнів. 

Важливим є і те, що Єнакіївське професійно-технічне металургійне училище, Єнакієвський металургійний технікум є основними постачальниками робочих кадрів на 
завод. Тому, дбаючи про своє майбутнє, завод надає значну допомогу навчальним закладам в організації та проведенні практики для: 

учнів професійно-технічних училищ: 
- Єнакіївське професійно-технічне металургійне училище - 145 чол. (професії - помічник машиніста тепловоза, машиніст крана, електромонтер слюсар по КВП, 

токар, слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту автомобілів); 
- Ясинуватський професійний ліцей залізничного транспорту - 1 чол. (професія - електромонтер з ремонту та обслуговуванню пристроїв сигналізації, централізації і 

блокування); 
студентів технікумів: 
- Єнакієвський металургійний технікум - 319 чол. (студенти денного та заочного відділень за спеціальностями: доменне виробництво, сталеплавильне виробництво, 

обробка металів тиском, обслуговування та ремонт обладнання, монтаж та експлуатація електроустаткування, монтаж та обслуговування засобів і систем 
технологічного виробництва, програмування). 

- Єнакієвський технікум економіки та менеджменту - 16 чол. (спеціальність - економіка підприємств, бухгалтерський облік, організація виробництва); 
- Макіївський металургійний технікум - 1 чол. (спеціальність - технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу); 
Студенти вищих навчальних закладів: 
-97 студентів ІІІ-ІУ рівнів акредитації таких навчальних закладів, як ДонДТУ, ДонДУУ і т.д., за спеціальностями: «Металургія чорних металів», «Гідравлічні і 

пневматичні машини», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Менеджмент організацій» і т.д. 
Працевлаштовані ПАТ «ЄМЗ» протягом 2012 року, які закінчили ДонНТУ - 29 чол., з ДонДТУ - 21чол. 
На підприємстві діє спільний проект між ПАТ «ЄМЗ» та ЄМТ «Свою зміну готуємо самі», в рамках якого студенти металургійного технікуму 3 і 4 курсів один раз на 

тиждень протягом 2011-2012 навчального року відвідували завод в ознайомлювальних цілях: слухали лекції фахівців, у вигляді екскурсій знайомилися з технологічним 
циклом і обладнанням заводу. У 2012-2013 навчальному році студенти 4-го курсу будуть проходити практику на робочих місцях з метою оволодіння робітничою 
професією. Зараз вже працевлаштовані 13 осіб за спеціальністю «Виробництво сталі». У січні - лютому 2013 році будуть працевлаштовані студенти по решті 
спеціальностей технікуму. 

З 14.05.по 01.06.2012 на ПАТ «ЄМЗ» відбулися семінари на тему «Впровадження аудитів безпеки». Цільовою аудиторією семінарів були працівники підприємства з 
числа молодшого та середнього менеджменту, вели семінари внутрішні тренери МЕТІНВЕСТа Бордунова Валентина Григорівна та Пономаренко Микола Артемович 
(м. Харцизьк). Всього відбулося 20 семінарів (по 2 на день), на яких було навчено 425 керівників. 

Ціль семінарів: 
- освіжити і доповнити знання про аудити безпеки; 
- розглянути процес впровадження аудитів на підприємстві; 
- обговорити досвід учасників у проведенні аудитів (що виходить, з чим виникають проблеми); 
- обговорити загальні проблеми, що перешкоджають проведенню аудитів; 
- визначити кроки і заходи, які керівники можуть зробити для вирішення даних проблем. 
Мета проведення цільових аудитів безпеки - виявлення та виправлення небезпечних умов при проведенні робіт підвищеної небезпеки. Особливу увагу також було 

приділено необхідності спостереження за порядком на робочих місцях при проведені аудитів. 
Заключним етапом семінару став розгляд методики заповнення звітної документації по проведенню аудитів безпеки: карт проведення аудитів безпеки, відомостей 

реєстрації заходів щодо ВІД; складання щомісячних звітів по аудитам. 
Навчання керівників на семінарах в рамках «Програми по навчанню виконання та оформлення робіт за нарядами-допусками». 
В період з 13.08.2012 по 20.12.2012 відбулися семінари в рамках «Програми по навчанню виконання та оформлення робіт за нарядами-допусками» для керівників з 

числа молодшого та середнього менеджменту. Навчання здійснювалося силами працівників відділу охорони праці ПАТ «ЄМЗ» - Ліманом Ю.Н., Клещуновим І.Є., 
Ул'янінским Є.О. На семінарах розглядалися наступні питання: заходи безпеки, видача наряду-допуску на різні види робіт - газонебезпечні роботи, вогневі роботи, 
електробезпека, виконання робіт підвищеної небезпеки (НД-90), виконання робіт підвищеної небезпеки підрядниками. 

Всього відбулося 39 семінарів, на яких навчено 635 керівників. 
У період з 25 по 27 квітня відбулася кваліфікаційна атестація на підвищення категорії фахівців товариства. Атестація пройшла у формі тестування. Підвищили свою 

категорію 49 фахівців. 
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У період з 23 по 30 жовтня 2012 року також відбулася кваліфікаційна атестація фахівців. Атестація також пройшла у формі тестування (електронного). Підвищили 
категорію 63 фахівця. 

За п ідсумками щорічної оцінки персоналу рекомендовано 132 кандидата в Кадровий резерв підприємства. 
За п ідсумками зас ідання Комітету з розвитку 21.09.2012 у складі КР-1 узгоджені 17 працівників підприємства, КР-2 затверджені 95 працівників підприємства. 

Сформовано план наступності п ідприємства. Кількість ключових посад - 72 (з них рівня управління N-2 - 1 керівник, N-3 - 4 керівника, N-4 - 23 керівника, N-5 - 20 
керівників, N-6 - 19 керівників, N-7 - 5 керівників). 

Визначено ступінь ризику кожної позиції: 
12 - висока ступінь ризику; 
14 - середня ступінь ризику; 
46 - низька ступінь ризику. 
Наказом № 2661 від 09.11.2012 року була затверджена програма розвитку наступників на ключові позиції п ідприємства. Одним з етапів даної програми є 

проведення стажування наступників в основних виробничих цехах п ідприємства (агломераційного, доменного, конвертерному, вапняно-вогнетривкому, УППМШІМЛ, 
ЦПП. ЦПП МФ). Графік проведення стажування, а також склад груп наступників для проходження стажування регламентовані наказом № 2662 від 09.11.2012 року. 
Зг ідно наказу стажування стартує 04.02.2013 року і триватиме до 22.05.2013 року. 

У ПАТ «Єнакієвський металург ійний завод» станом на 31 грудня 2012 року загальна кількість працівників, які отримують пенсії, склала 1096 чоловік, у тому числі: 
• на пільгових умовах - 750 чол.; 
• за віком - 162 чол.; 
• по інвалідності - 184 чол. 
З 890 пенсіонерів, які отримують пенсію за віком та на пільгових умовах, 28 чоловік є інвалідами III групи. Отже, загальна кількість інвалідів, які працюють на 

підприємстві, станом на 31 грудня 2012 року - 212 чоловік. 
Загальна кількість пенсіонерів, які отримують пенсії на пільгових умовах - 750 чоловік, у тому числі підстави пільгового призначення пенсій такі: 
• за Списком № 1 - 346 чол.; 
• за Списком № 2 - 193 чол.; 
• за вислугою років - 13 чол.; 
• незалежно від віку - 75 чол.; 
• за скороченим віком Списків № 1 та № 2 - 104 чол.; 
• за втратою годувальника - 3 чол.; 
• із зменшенням віку учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС - 9 чол.; 
• матерям, які виховали дитину- інваліда до 8 років - 7 чол. 
Зг ідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеност і інвалідів в Україні» від 21.03.91р. № 875-ХІІ: «Для підприємств, установ, організацій.. . 

установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних робітників облікового складу за р і к . » 
За п ідсумками 2012 року фактична середньооблікова чисельність інвалідів на підприємстві склала 198 чоловік, що на 100 одиниць нижче нормативу робочих місць 

для працевлаштування інвалідів, який склав 298 одиниць. 
За трьома договорами добровільного пенсійного страхування життя, які були укладені у 2007 році між ПАТ «Єнакієвський металург ійний завод» та ЧАТ «УАСК 

АСКА-ЖИТТЯ», станом на 31 грудня 2012 року загальна кількість застрахованих п ідприємством осіб встановила 13473 людини, у тому числі: 
• працівники п ідприємства - 8093 чол.; 
• непрацюючі пенсіонери - 5380 чол. 
У 2012 році в ідповідно до умов вказаних договорів страхування були здійснені виплати за 393 страховими випадками на загальну суму 1429509 гривень, у т.ч.: 
• у зв 'язку зі смертю працівників п ідприємства - 12 випадків на суму 28200грн. ; 
• у зв 'язку зі смертю непрацюючих пенсіонерів - 242 випадки на суму 556600грн. ; 
• у зв 'язку зі зв ільненням працівників п ідприємства з причини виходу на пенсію - 139 випадків на суму 844709грн. 
На протязі 2012 року до діючих на п ідприємстві договорів групового (колективного) страхування життя було п ідключено 603 нових застрахованих осіб, з них: 
• 366 чоловік - прийняті на роботу у 2012 році робітники п ідприємства; 
• 237 чоловік - непрацюючі пенсіонери. 
Загальна кількість застрахованих працівників п ідприємства за договором добровільного пенсійного страхування життя за програмою «Захист здоров'я», укладеним 

з страховою компанією ЧАТ «УАСК А С К А - Ж И Т Т Я » у 2011 році, станом на 31 грудня 2012 року склала 7587 чоловік. Відповідно умовам страхування у 2012 році були 
здійснені страхові виплати за 770 випадками на загальну суму 1375111 гривень. 

Особливу увагу ПАТ "ЄМЗ" приділяє соціальній захищеност і працівників п ідприємства та їх сімей. 
Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 2012р. склала 4734 грн. У порівнянні з минулим періодом 2011р. середньомісячна заробітна плата одного 

працівника на підприємстві зросла на 462 грн., що склало 10,8%. 
Витрати на соціальні послуги та пільги в 2012 р. склали - 98 118, 0 тис. грн., а саме: 
- виплата працівникам за суміщення професій (посад) або розширення зон обслуговування або зб ільшення обсягів робіт - 587,5 тис.грн. 
- виплата робітникам, майстрам, старшим майстрам, начальникам ділянок, змін, фах івцям і службовцям за виконання робіт тимчасово відсутнього працівника - 2 

849,7 тис. грн.; 
- виплата працівникам за умови праці - 13 555,4 тис. грн.; 
- виплата працівникам, які працюють у вечірню і нічну годину - 18 423,5 тис. грн.; 
- виплата за роботу в газозахисній апаратурі - 2 178,1 тис.грн.; 
- виплата премії працівникам п ідприємства за досягнення виробничих та якісних показників праці (виробнича премія) - 41 961,2 тис.грн.; 
- виплата премії колективам цехів-переможців, що беруть участь в огляді-конкурсі «Якість - справа всіх, справа кожного» - 138,0 тис.грн.; 
- заохочення працівників до ювілейних дат - 264,3 тис.грн.; 
- оплата за роботу у вихідні та святкові дні - 5 826,5 тис.грн.; 
- оплата за роботу в надурочний час - 206,0 тис. грн.; 
- оплата часу простою не з вини працівника - 691,5 тис.грн.; 
- доплата за переробку графіка - 10 239,0 тис.грн.; 
- індексація заробітної плати - 648,1 тис.грн.; 
- оплата праці працівникам, які працюють у професійне свято День працівників металургійної та г ірничодобувної промисловості , в подвійному розмірі - 549,2 тис.грн. 
Крім того, основним і допоміжним структурним підрозділам виплачена додаткова премія за досягнення ключових показників ефективност і за п ідсумками роботи за 

квартал. Сума премії за 2012р. склала - 3 587,5 тис.грн. 
Сума одноразового заохочення працівників товариства до професійного свята Д н я працівників металургійної та г ірничодобувної промисловост і і до 115-ї річниці з 

Дня народження заводу склала - 4 944,1 тис.грн. 
Витрати на соціальні пільги та компенсації в 2012 р.: 
- додаткова короткострокова відпустка (весілля, похорон) - 170,8 тис.грн.; 
- додаткова відпустка один день на місяць одному з працюючих батьків (опікуну або піклувальнику), який виховує дитину- інваліда - 20,0 тис.грн.; 
- компенсація утримання дітей в дитячих дошкільних установах працівникам підприємства, що належать до пільгової категорії - 2,9 тис.грн. 
Організація відпочинку, оздоровлення дітей працівників заводу - не т ільки особливий пункт в колективному договорі п ідприємства, але і один з ключових напрямів 

соціальної політики. 
В дитячому оздоровчому центрі ім. В.Дубініна в 2012 році в ідпочили 446 дітей заводчан. Сума оздоровлення склала 869,7 тис. грн. 
Значні асигнування в 2012 році адміністрація та профспілковий комітет п ідприємства виділили на оздоровлення персоналу. 
Більше 2000 працівників Є М З і членів їх с імей отримали можливість за п ільговими путівками зміцнити здоров'я на базах в ідпочинку ТОВ «Здравница плюс», в 

санаторіях і пансіонатах України. Витрати на оздоровлення працівників склали 5,309 млн. грн. 
Близько 11 тисяч колишніх працівників п ідприємства зареєстровано в Радах Ветеранів Є М З і Макі ївського філіалу. 
Для ветеранів передбачена можливість оздоровлюватися в санаторі ї -профілакторі ї та на літніх базах в ідпочинку Т О В «Здравница Плюс». 
За 2012 р. Радам ветеранів перерахована матеріальна допомога у розмірі 804,345 тис. грн. 

6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливост і участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) 
капіталі. 

Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні. 
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Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента 

7.1. Інформація про компетенцію утворених емітентом органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента. 
Згідно діючої редакції Статуту Товариства органами Товариства є: 
Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства; 
Наглядова рада Товариства; 
Виконавчий орган Товариства (одноосібний) - Генеральний директор Товариства; 
Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів). 
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства. 
Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту. 
Генеральний директор товариства - Подкоритов Олександр Леонідович (призначено генеральним директором згідно Рішення Загальних зборів акціонерів №8 від 

15.08.2006). 
Одноособовий член Наглядової ради товариства - Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Umrted І_іаЬіі№у Company Metrnvest B.V.) 

(реєстраційний номер 24321697) місцезнаходження: Alexanderstraat 23, 2514JM 's-Gravenhage, The Netherlands (Александерштраат 23, 2514JM м. Гаага, Нідерланди). 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року припинено з 30 березня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення 

Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721). 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року обрано з 30 березня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства -
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю МЄТІНВЄСТ Б.В. (Private Umrted HaUNty Company Metrnvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) 
роки. 

Рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" від 23 березня 2011 року 
відкликано зі складу Ревізійної комісії Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Umrted HaUNty Company Metinvest B.V.) 
(реєстраційний номер 24321697). 

Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено. 

До компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься : 
- визначення основних напрямів діяльності Товариства (п. 15.13.1. Статуту); 
- внесення змін до Статуту Товариства (п. 15.13.2. Статуту); 
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства (п. 15.13.3. Статуту); 
- прийняття рішення про зміну типу Товариства (п. 15.13.4. Статуту); 
- прийняття рішення про розміщення акцій (п. 15.13.5. Статуту); 
- визначення форми оплати за акції Товариства (п. 15.13.6. Статуту); 
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства (п. 15.13.7. Статуту); 
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства (п. 15.13.8. Статуту); 
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні 

товариства» (п. 15.13.9. Статуту); 
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства (п. 15.13.10. Статуту); 
- прийняття рішення про форму існування акцій Товариства (п. 15.13.11. Статуту); 
- затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства, а 

також внесення змін до них (п. 15.13.12. Статуту); 
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства (п. 15.13.13. Статуту); 
- розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення про затвердження або не 

затвердження звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства за наслідками розгляду таких звітів (п. 15.13.14. Статуту); 
- затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства (п. 15.13.15. Статуту); 
- затвердження річного звіту Товариства (п. 15.13.16. Статуту); 
- розподіл прибутку і збитків Товариства (п. 15.13.17. Статуту); 
- прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір (п. 15.13.18. Статуту); 
- затвердження розміру річних дивідендів (п. 15.13.19. Статуту); 
- прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку (п. 

15.13.20. Статуту); 
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 15.13.21. Статуту); 
- обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради Товариства (п. 15.13.22. Статуту); 
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (договір між 

Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів, встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової 
ради Товариства, визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами 
Наглядової ради Товариства (п. 15.13.23. Статуту); 

- відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, 
крім випадків, встановлених Законом (п. 15.13.24. Статуту); 

- обрання членів Ревізійної комісії Товариства (п. 15.13.25. Статуту); 
- затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства (у разі обрання), 

внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії Товариства. Визначення особи, яка 
уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства (п. 15.13.26. 
Статуту); 

- прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства (п. 15.13.27. Статуту); 
- прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства (п. 15.13.28. Статуту); 
- прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та 

проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 15.13.29. Статуту); 
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 

про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (п. 15.13.30. Статуту); 

- прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, 
приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні 
товариства» (п. 15.13.31. Статуту); 

- обрання комісії з припинення Товариства (п. 15.13.32. Статуту); 
- прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 15.13.33. Статуту); 
- прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі, яка веде облік 

прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором (п. 15.13.34. Статуту); 
- прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) 

відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п. 15.13.35. Статуту); 
- прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 (п'ятдесят) і 

більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п. 15.13.36. Статуту); 
- прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість членів 

Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину чи якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю 
(п. 15.13.37. Статуту); 

- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства та правочинів застави, іпотеки, закладної, 
інших видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину 
перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п. 15.13.38. Статуту); 

- прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства чи 
Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 15.13.39. Статуту); 

Питання, зазначені у пунктах 15.13.1 - 15.13.39, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на вирішення 
іншим органам Товариства. 

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у пунктах 15.13.2, 15.13.3, 15.13.4, 15.13.5, 15.13.7, 15.13.8, 15.13.30 цього Статуту, 
приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З питання, 
зазначеного у пункті 15.13.36, рішення приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. 

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, передбаченого пунктом 15.13.22 цього 
Статуту, та з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого пунктом 15.13.25 цього Статуту, здійснюється шляхом проведення кумулятивного 
голосування у порядку та у відповідності з положеннями, передбаченими пунктом 7.5. цього Статуту, пунктами 16.3.1, 16.3.2, 16.3.3, 16.3.4 та 16.3.5 цього Статуту, 
пунктами 18.4, 18.4.1 - 18.4.3, 18.5.1-18.5.7 цього Статуту. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання відкликання (в тому числі дострокового 
відкликання, або припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства або членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні 
відкликання (в тому числі дострокового відкликання або припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради 
Товариства,) або всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. 

Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, віднесених цим Статутом до повноважень та 
компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та які були включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 15.15. Статуту). 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства, що містяться у бюлетені для голосування. 

Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, на розгляд 
інших органів Товариства виключно у порядку, передбаченому пунктом 14.3. цього Статуту (п. 15.16. Статуту). 

Компетенція та повноваження Наглядової ради Товариства. 
До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на 

вирішення Наглядової ради загальними зборами. 
До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань: 
- затвердження внутрішніх положень Товариства, які регулюють роботу органів управління Товариства та/або впливають або можуть вплинути на права та 

обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю 
та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо (п. 16.10.1.1. 
Статуту); 

- підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 
порядку денного (п. 16.10.1.2. Статуту); 

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 16.10.1.3. Статуту); 
- прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 

16.10.1.4. Статуту); 
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій (п. 16.10.1.5. Статуту); 
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства(крім акцій), випуск та/або індосамент векселів Товариства або інших юридичних 

чи фізичних осіб (п. 16.10.1.6. Статуту); 
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів (за виключенням акцій) (п. 16.10.1.7. Статуту); 
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством 

(п. 16.10.1.8. Статуту); 
- обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому 

числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства (п. 16.10.1.9. 
Статуту); 

- затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства 
(п. 16.10.1.10. Статуту); 

- прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним 
законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або 
розірвання договору з оцінювачем майна Товариства (п. 16.10.1.11. Статуту); 

- обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення 
про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства (п. 16.10.1.12. Статуту); 

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 16.10.1.13. Статуту); 
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, 

визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів 
(п. 16.10.1.14. Статуту); 

- обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні 
товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу 
(депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів (п. 16.10.1.15. Статуту); 

- надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в 
інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб), підписання 
угод про створення, приєднання до спільної діяльності (п. 16.10.1.16. Статуту); 

- прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 
84 Закону України «Про акціонерні товариства» (п. 16.10.1.17. Статуту); 

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 
дивідендів або викупу акцій (п. 16.10.1.18. Статуту); 

- забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет 
акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» (п. 16.10.1.19. Статуту); 

- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності 
на акції Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або іншою 
особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, встановлення розміру оплати їх послуг (п.16.10.1.20. Статуту); 

- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства (п. 16.10.1.21. Статуту); 

- обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі 
обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання) (п. 16.10.1.22. Статуту); 

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства (п. 16.10.1.23. Статуту); 
- прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому 

розпоряднику (п. 16.10.1.24. Статуту); 
- визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства (п. 16.10.1.25. Статуту); 
- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства (п. 16.10.1.26. Статуту); 
- запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з 

посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури 
Служби внутрішнього аудиту Товариства (п. 16.10.1.27. Статуту); 

- утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, 
обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової 
ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства (п. 16.10.1.28. Статуту); 

- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, 
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства (п. 16.10.1.29. Статуту); 

- прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові 
зобов'язання як акціонери (п. 16.10.1.30. Статуту); 

- розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому 
числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження 
положень про них), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики 
Товариства (п. 16.10.1.31. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі 
майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди Товариства, валютні цінності, роботи та послуги на суму, що перевищує 1000000,00 (один мільйон) гривень 
за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4000000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік (п. 16.10.1.32. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів 
договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством) (п. 16.10.1.33. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, 
передбачені чинним законодавством) на суму, що перевищує 1000000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких операцій 
перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік (п. 16.10.1.34. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з 
такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо) (п. 16.10.1.35. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних 
ділянок (п. 16.10.1.36. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в 
тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних 
паперів будь-яких осіб (п. 16.10.1.37. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент 
векселю тощо) за зобов'язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове 
поручительство) (п. 16.10.1.38. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або 
сума права вимоги, яке відступається, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (п. 16.10.1.39. Статуту); 

- прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних 
зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах 
та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства (п. 16.10.1.40. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 
10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з урахуванням інших обмежень 
щодо вчинення правочинів, вказаних в пункті 16.10.1. (п. 16.10.1.41. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 
25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п. 16.10.1.42. Статуту); 

- прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право 
власності на які належить Товариству, надання попередньої згоди на видачу відповідних довіреностей з завданнями на голосування в органах управління таких 
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юридичних осіб та/або надання завдання на голосування в таких органах управління Виконавчому органу Товариства (п. 16.10.1.43. Статуту); 
- прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених пунктом 10.4. цього Статуту (п. 16.10.1.44. Статуту); 
- прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання (п. 16.10.1.45. Статуту); 
- прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них (п. 16.10.1.46. Статуту); 
- прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів (п. 16.10.1.47. Статуту); 
- надання попереднього дозволу на придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних 

активів, первісна вартість яких очікувано перевищує 1000000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 20 
000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на календарний рік (п. 16.10.1.48. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) або укладання договорів про 
передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною 
вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 1000000,00 (один мільйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 10000000,00 
(десять мільйонів) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості (п. 16.10.1.49. Статуту); 

- прийняття рішення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 
(тридцять) календарних днів, особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора (п. 16.10.1.50. Статуту); 

- прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 
(тридцять) календарних днів або його звільнення (п. 16.10.1.51. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого іншого правочину(на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва 
тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом перевищує 300000000,00 (триста мільйонів) гривень на рік,але не більше 25 відсотків 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту та обмежень щодо вчинення 
правочинів, вказаних в п. 16.10.1. та у внутрішніх Положеннях Товариства (п. 16.10.1.52. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на 
строк більш ніж на 3 (три) роки, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 3 (три) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі 
зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 3 (три) роки - такі правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою 
Радою (п. 16.10.1.53. Статуту); 

- надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних 
фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на 
календарний місяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за 
календарний рік перевищує 1000000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості (п. 
16.10.1.54. Статуту); 

- надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для здійснення голосування на загальних зборах господарських 
товариств та інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з завданнями відносно такого голосування, в тому числі відносно голосування з 
питань відчуження корпоративних прав та основних засобів (п. 16.10.1.55. Статуту); 

- попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної 
діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 20000000,00 (двадцять мільйонів) гривень на рік, або 
які передбачають створення нової юридичної особи (п. 16.10.1.56. Статуту); 

- попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змін та/або доповнень) (п. 16.10.1.57. Статуту); 
- надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким інших чином повноважень на вчинення 

правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних 
зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством (п. 16.10.1.58. Статуту); 

- затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств (п. 16.10.1.59. 
Статуту); 

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про 
Наглядову раду Товариства (п. 16.10.1.60. Статуту). 

Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства: 
- здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів 

віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства (п. 
17.7.1. Статуту); 

- розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та 
перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання (п. 17.7.2. Статуту); 

- забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-
планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства (п. 17.7.3. Статуту); 

- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства (п. 17.7.4. Статуту); 
- виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання (п. 17.7.5. Статуту); 
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності (п. 17.7.6. Статуту); 
- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з 

урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом (п. 17.7.7. Статуту); 
- розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до 

компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства (п. 17.7.8. Статуту); 
- виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного 

законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку 
денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 17.7.9. Статуту); 

- приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із 
працівниками Товариства (п. 17.7.10. Статуту); 

- приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства (п. 17.7.11. Статуту); 
- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний 

розклад Товариства (п. 17.7.12. Статуту); 
- призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та 

функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства (п. 17.7.13. Статуту); 
- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних 

підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства (п. 17.7.14. Статуту); 
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, 

виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства (п. 17.7.15. Статуту); 
- самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього 

Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення (п. 17.7.16. Статуту); 
- виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства (п. 

17.7.17. Статуту); 
- після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва 

Товариства (п. 17.7.18. Статуту); 
- організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради 

Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 17.7.19. Статуту); 
- після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також 

про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів 
управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство (п. 17.7.20. Статуту); 

- після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом 
будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб (п. 17.7.21. Статуту); 

- після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе 
відповідальність за виконання його умов (п. 17.7.22. Статуту); 

- визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та 
ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів 
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності (п. 17.7.23. Статуту); 

- приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві (п. 17.7.24. Статуту); 
- в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог пункту 16.10.1.58 цього Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства 

іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини,підписувати договори (угоди, контракти) та 
інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства 
та/або Наглядовою радою Товариства (п. 17.7.25. Статуту); 

- розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, 
розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статути дочірніх підприємств та надає їх 
на затвердження Наглядовій раді Товариства (п. 17.7.26. Статуту); 

-. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства (п. 17.7.27. Статуту); 
- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами (п. 17.7.28. Статуту); 
- приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства (п. 17.7.29. Статуту); 
- звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства (п. 17.7.30. Статуту); 
- відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства (п. 17.7.31. Статуту); 
- вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради 

Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства (п. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

17.7.32. Статуту) . 

У разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства контроль за ф інансово- господарською д іяльн істю Товариства зд ійснюється Ревіз ійною коміс ією 
Товариства. 

Функці ї Ревіз ійної комісії Товариства: 
- контроль за виконанням планів, у т.ч. ф інансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства (п. 18.7.1. Статуту) ; 
- контроль за д о т р и м а н н я м рівня цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі , матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукц ію (надає 

послуги) на предмет їх в ідповідності ринковим цінам на дату зд ійснення фінансових операцій (п. 18.7.2. Статуту) ; 
- контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства р ішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-

господарської д іяльності , дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту (п. 18.7.3. Статуту) ; 
- контроль за своєчасним та повним зд ійсненням розрахунк ів з б ю д ж е т о м (п. 18.7.4. Статуту) ; 
- контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасн істю та повнотою виплати див іденд ів (п. 18.7.5. Статуту) ; 
- контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів (п. 18.7.6. Статуту) ; 
- контроль за в ідповідн істю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фонд ів Товариства, що формуються за рахунок 

прибутку Товариства (п. 18.7.7. Статуту) ; 
- контроль за д о т р и м а н н я м Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження м а й н о м Товариства, вчинення правочинів та проведення 

фінансових операцій (п. 18.7.8. Статуту) ; 
- перевірка фінансової документац і ї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства (п. 18.7.9. Статуту) ; 
- перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства (п. 18.7.10. Статуту) ; 
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможност і , л ікв ідност і активів, виявлення резервів для пол іпшення економічного стану п ідприємства і 

розробка рекомендацій для органів управління Товариства (п. 18.7.11. Статуту) ; 
- аналіз в ідповідності ведення в Товариств і податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової 

політики Товариства (п. 18.7.12. Статуту) ; 
- подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акц іонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акц іонерів на підставі цих звітів (п. 

18.7.13. Статуту) ; 
- складення висновку по річних звітах та балансах Товариства (п. 18.7.14. Статуту) ; 
- надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів (п. 18.7.15. Статуту). 

7.2. Інформація про внесені за зв ітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документ ів емітента в частині регулювання д іяльност і органів 
емітента. 

Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року прийняте р ішення внести (затвердити) зміни до Статуту П У Б Л І Ч Н О Г О А К Ц І О Н Е Р Н О Г О 
Т О В А Р И С Т В А « Є Н А К І Є В С Ь К И Й М Е Т А Л У Р Г І Й Н И Й З А В О Д » шляхом викладення його в новій редакції . 

Нова редакція Статуту ПАТ "ЄМЗ" зареєстрована д е р ж а в н и м реєстратором Виконавчого комітету Єнак ієвської міської ради Донецької област і Ткачовою Н.Ю. 
03.04.2012 року, номер запису 12681050041000051. 

Адреса веб-сторінки, на якій у в ільному доступі розм іщений повний текст чинної редакції статуту емітента і внутрішніх документ ів , які регулюють д іяльн ість органів 
емітента, : h t tp : / /emz.met investhold ing.com 

7.3. Основн і дан і про посадових осіб емітента. 
Генеральний директор товариства - Подкоритов Олександр Леон ідович ; 
- досв ід роботи на посаді генерального директора 6,3 років. 
Подкоритова Олександра Леон ідовича призначено генеральним директором зг ідно Р ішення № 8 Загальних збор ів акціонерів (подія від 15.08.2006). 
Перелік попередніх посад Генерального директора Подкоритова Олександра Леон ідовича протягом п'яти останніх років: 
з травня 2006 по серпень 2006 - головний інженер Відкритого акц іонерного товариства "Челяб інський металург ійний комбінат"; 
з вересня 2006 - по тепер ішній час генеральний директор Публічного акц іонерного товариства "Єнак ієвський металург ійний завод",. 
- рік народження 1964; 
- освіта вища -Челяб інський політехнічний інститут, спеціальність інженер-механік ; 
- не володіє акц іями Товариства; 
- відсоток, який становлять акції у статутному капіталі ем ітента на к інець зв ітного періоду - 0%; 
- в ідсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній к ількості голосів - 0%; 
- опц іони на акції емітента відсутні; 
- Подкоритов О.Л. об іймає посади генерального директора Сп ільного укра їнсько-швейцарського п ідприємства товариства с о б м е ж е н о ю в ідпов ідальн істю 

"Метален" ( ідентифікац ійний код за Є Д Р П О У 30615347) , члена Наглядової ради Акц іонерного товариства " П Р О М Е Т СТІІЛ", Болгарія (реєстраційний номер 130919989). 
Не володіє опосередковано (через афіл ійованих осіб) акц іями емітента або правом голосу за придбаними акц іями емітента. 

Головний бухгалтер - Б ілецький Микола Олександрович ; 
- досвід роботи на посаді головного бухгалтера 18,8 років. 
Перелік попередніх посад Головного бухгалтера Білецького Миколи Олександровича протягом п'яти останніх років: 
з квітня 1993 по квітень 1994 - заступник начальника відділу маркетингу Єнак ієвського ордену Трудового Червоного Прапору металург ійного заводу; 
з квітня 1994 - по тепер ішній час головний бухгалтер Публічного акц іонерного товариства "Єнак ієвський металург ійний завод""Єнак ієвський металург ійний завод". 
- рік народження 1956; 
- освіта вища - Комунарський г ірничо-металург ійний інститут, факультет обробка металу тиском; Донецький державний університет, факультет економіка та 

управління; 
- не володіє акц іями Товариства; 
- відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на к інець звітного періоду - 0%; 
- в ідсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній к ількості голосів - 0%; 
- опц іони на акції емітента відсутні; 

- Б ілецький М.О. об іймає посаду головного бухгалтера Сп ільного укра їнсько-швейцарського п ідприємства товариства с о б м е ж е н о ю в ідпов ідальн істю 
"Метален" ( ідентифікац ійний код за Є Д Р П О У 30615347) . 

Не володіє опосередковано (через афіл ійованих осіб) акц іями емітента або правом голосу за придбаними акц іями емітента. 

Одноособовий член Наглядової ради товариства - Приватна компанія з о б м е ж е н о ю в ідпов ідальністю Мет інвест Б.В. (Private Limited Liability C o m p a n y Met invest B.V.) 
(реєстраційний номер 24321697) м ісцезнаходження: A lexanders t raat 23, 2514JM 's-Gravenhage, The Nether lands (Александерштраат 23, 2514JM м. Гаага, Нідерланди) ; 

- досвід роботи на посаді: 9 місяців 
Р ішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року припинено з 30 березня 2012 року повноваження д іючого (на момент проведення 

Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ю « М Е Т І Н В Е С Т 
Х О Л Д И Н Г » ( ідентифікац ійний код 34093721) . 

Р ішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року обрано з 30 березня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства -
Приватну компан ію з о б м е ж е н о ю в ідпов ідальн істю МЄТІНВЄСТ Б.В. (Private Limited Liability C o m p a n y Met invest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) 
роки. 

- володіє 5833726 акц іями у статутному капіталі емітента (станом на 31.12.2012) ; 
- відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на к інець звітного періоду - 55 ,29238%; 
- в ідсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів - 55 ,29238%; 
- опц іони на акції емітента відсутні. 
Емітент не має інформаці ї про опосередковане (через афіл ійованих осіб) володіння посадовою особою акціями емітента або правом голосу за придбаними акц іями 

емітента. Товариство не володіє інформацією про те, чи об іймає посадова особа інші посади на інших п ідприємствах. 

Ревіз ійна комісія. Р ішенням Загальних зборів акціонерів В І Д К Р И Т О Г О А К Ц І О Н Е Р Н О Г О Т О В А Р И С Т В А " Є Н А К І Є В С Ь К И Й М Е Т А Л У Р Г І Й Н И Й ЗАВОД" від 23 березня 
2011 року в ідкликано зі складу Ревіз ійної комісії Товариства Приватну компан ію з о б м е ж е н о ю в ідпов ідальністю Meт iнвeст Б.В. (Private Limited Liability C o m p a n y 
Met invest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) . 

Приватну компан ію з о б м е ж е н о ю в ідпов ідальністю Meт iнвeст Б.В. було обрано на посаду одноособового Члена Ревіз ійної комісії р ішенням Загальних зборів 
акціонерів ВАТ «ЄМЗ» від 15.08.2006. 

Замість звільненої особи на посаду члена Ревіз ійної комісії нікого не призначено. 

О с н о в н і дан і про посадових осіб емітента 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

діяльності, - для 
юридичних осіб -

нерезидентів 

дінні ваних 
осіб 

емітента особі, у 
загальній 
кіл ькості 
голосів 

належними 
їй 

опціонами 
емітента 
(шт.)** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подкоритов 
Олександр 
Леонідович 

д/н 

Генеральний 
директор (6.3 
років на 
посаді) 

1 9 6 4 

вища, 
Челябінський 
політехнічний 
інститут, 
спеціальність -
інженер-
механік 

0 0 0 0 0 -

Генеральний директор 
спільного українсько-
швейцарського підприємства 
товариства з обмеженою 
відповідальністю 
"Метален" (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 30615347), 
член Наглядової ради 
Акціонерного товариства 
"ПРОМЕТ СТІІЛ", Болгарія 
(реєстраційний номер 
1 3 0 9 1 9 9 8 9 ) 

Білецький 
Микола 
Олександрович 

д/н 

Головний 
бухгалтер 
(18,8 років на 
посаді) 

1 9 5 6 

Комунарський 
гірничо-
металургійний 
інститут, 
факультет 
обробка 
металу тиском; 
Донецький 
державний 
університет, 
факультет 
економіки та 
управління 

0 0 0 0 0 -

Головний бухгалтер спільного 
українсько-швейцарського 
підприємства товариства з 
обмеженою відповідальністю 
"Метален" (ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 30615347) 

Приватна 
компанія з 
обмеженою 
відповідальністю 
Метінвест Б.В. 
( P r i v a t e L i m i t e d 
L i a b i l i t y C o m p a n y 
M e t i n v e s t B . V . ) 

2 4 3 2 1 6 9 7 

Одноособовий 
член 
Наглядової 
ради (9 місяців 
на посаді) 

- - 5 8 3 3 7 2 6 - 5 8 3 3 7 2 6 5 5 . 2 9 2 3 8 5 5 . 2 9 2 3 8 -

Товариство не володіє 
інформацією про те, чи 
обіймає посадова особа 
емітента посади в інших 
юридичних особах. 

7.4. Дані про участь посадових осіб емітента в доч ірн іх /залежних п ідприємствах емітента. 
ПАТ « Є М З » не має дочірні п ідприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов 'язаних між собою в ідносинами економічної 

та /або організаційної залежност і , розділ не застосовується до емітента. 

Дан і про у ч а с т ь посадових осіб емітента в доч ірн іх / залежних п ідприємствах емітента 
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найменування юридичної особи 
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юридичних осіб -
резидентів або 
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судового або 
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реєстру країни, де 
офіційно 

зареєстрований 
іноземний суб'єкт 

господарської 
діяльності, - для 
юридичних осіб -

нерезидентів 
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особи у 
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пайовому) 
капіталі 
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Відсоток, який 
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(складеному, 

пайовому) 
капіталі 

дочірнього/ 
залежного 

підприємства 

Відсоток 
голосів у 

вищому органі 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства 
за акціями 
(часткою, 
паєм), що 
належать 
посадовій 

особі, у 
загальній 
кількості 
голосів 

Кількість акцій 
дочірнього/ 
залежного 

підприємства, 
які можуть 

бути придбані 
посадовою 
особою в 
результаті 
здійснення 

прав за 
належними їй 
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дочірнього/ 
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підприємства* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.5. Опис у хронолог ічному порядку попередніх посад, профес ійного досв іду кожної посадової особи протягом п'яти останніх років. 
Перелік попередніх посад Генерального директора Подкоритова Олександра Леон ідовича : 
З травня 2006 по серпень 2006 - головний інженер Відкритого акц іонерного товариства "Челяб інський металург ійний комбінат"; 
З вересня 2006 - по тепер ішній час генеральний директор Публічного акц іонерного товариства "Єнак ієвський металург ійний завод", . 
Перелік попередніх посад Головного бухгалтера Білецького Миколи Олександровича : 
З квітня 1993 по квітень 1994 - заступник начальника відділу маркетингу Єнак ієвського ордену Трудового Червоного Прапору металург ійного заводу; 
З квітня 1994 - по тепер ішній час головний бухгалтер Публічного акц іонерного товариства "Єнак ієвський металург ійний завод""Єнак ієвський металург ійний завод". 
Товариство не володіє інформац ією про посади (у тому числі й за сумісництвом) , які об іймав одноособовий член Наглядової ради товариства - Приватна компанія з 

о б м е ж е н о ю в ідпов ідальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability C o m p a n y Met invest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) в інших п ідприємствах, установах, 
організаціях протягом п'яти останніх років. 

7.6. Інформація щодо наведених нижче обставин: 
Відомості про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єкт ів п ідприємницької д іяльності , в яких посадові особи емітента були засновником, учасником чи 

посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні. 
Генеральний директор Подкоритов О.Л. та головний бухгалтер Б ілецький М.О. не мають непогашеної судимост і за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи 

злочини у сфері господарської , службової д іяльності . 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Розділ VM!. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу 

8.1. Інформація про сукупну суму винагороди, отриману членами наглядової ради і виконавчого органу. 
Генеральний директор Подкоритов О.Л. виконує повноваження одноос ібного виконавчого органу, інформація не наводиться. 
Зг ідно Статуту товариства Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов 'язки на безоплатн ій основі. Одноособовий член Наглядової ради товариства -

Приватна компанія з о б м е ж е н о ю в ідпов ідальністю Meт iнвeст Б.В. (Private Limited Liability C o m p a n y Met invest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) не отримує 
винагороди. 

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн) 

Вид виплати 
Наглядова рада Виконавчий орган Разом 

Вид виплати 
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основна заробітна плата - - - - - - - - -

Премії - - - - - - - - -

Компенсаційні виплати - - - - - - - - -

Виплати у натуральній формі - - - - - - - - -

Інші виплати (зазначити) - - - - - - - - -

Усього - - - - - - - - -
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Розділ ІХ. Інформація про засновник ів , учасник ів (акціонерів) та власників істотної участ і емітента 

9.1. Інформація про засновник ів емітента. 
Засновником Товариства є д е р ж а в а в особі Мін істерства промисловост і України. Станом на на к інець зв ітного року засновник не володіє акц іями емітента. 

9.2. Інформація про загальну к ількість учасник ів емітента на к інець звітного року. 
Загальна к ількість акціонерів на к інець зв ітного періоду становить 3035 осіб, з них 233 юридичн і особи (в т.ч. 10 зберігачів, які не надали даних щодо депонент ів) , 

2802 фізичні особи. 
ПАТ «ЄМЗ» зд ійснило випуск простих іменних акцій бездокументарної ф о р м и існування у кількості 10550688 штук на загальну суму 160897992 грн., при номінальній 

вартості однієї акції 15,25 грн. Випуск було зареєстровано Д К Ц П Ф Р 27 липня 2010 року, св ідоцтво про реєстрац ію випуску акцій за № 589/1/10, дата видачі 19 травня 
2011 року. 

На к інець звітного року загальна к ількость акцій, що були викуплені ем ітентом внаслідок проведення обов 'язкового викупу акцій, становить 13874 штук простих 
іменних акцій. Сп івв ідношення загальної к ількості акцій, що були викуплені , д о статутного капіталу становить 0,1315%. 

9.3. Інформація про власник ів істотної участі емітента станом на 31 грудня зв ітного періоду. 
Фізичних осіб - власник ів цінних паперів, яким належить 10 та б ільше відсотків у статутному капіталі Емітента, станом на 31.12.2012 немає. 

Юридичн і особи - власники цінних паперів, яким належить 10 та б ільше відсотків у статутному капіталі Емітента, станом на 31.12.2012: 

1. Приватна компанія з о б м е ж е н о ю в ідпов ідальністю Мет інвест Б.В. (Private Limited Liability C o m p a n y Met invest B.V.) Реєстрац ійний номер 24321697. 
М ісцезнаходження: Nether lands, Rot terdam Alexanders t raat 23, 2514 JM's - Gravenhage, . Володіє 5833726 акц іями ПАТ «ЄМЗ»; відсоток, який становлять акції у 
статутному капіталі емітента 55 ,29238%; відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів 
55 ,29238%. Емітент не має інформаці ї про опосередковане (через афіл ійованих осіб) волод іння власником істотної участі емітента акц іями ем ітента або правом голосу 
за придбаними акц іями емітента. 

2. Met invest Internat ional S.A. Реєстрац ійний номер 03465/1997. М ісцезнаходження: Швейцар ія (Switzer land) 1211, Geneve 2, rue Vall in, 1201 Geneva, Switzer land. 
Володіє 3200845 акц іями ПАТ «ЄМЗ»; відсоток, який становлять акції у статутному капіталі ем ітента 30 ,33778%; в ідсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, 
що належать власнику істотної участі, у загальній к ількості голосів 30 ,33778%. Емітент не має інформаці ї про опосередковане (через афіл ійованих осіб) волод іння 
власником істотної участ і емітента акц іями емітента або правом голосу за придбаними акц іями емітента. 

Власники істотної участ і емітента с т а н о м на 31 грудня зв ітного року 

Повне найменування юридичної особи -
власника істотної участі або зазначення -

"фізична особа" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів або 

ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, 

де офіційно зареєстрований іноземний 
суб'єкт господарської діяльності, - для 

юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки (паю), що належить власнику істотної 
участі Відсоток, який 

становлять акції 
(частка, пай) у 

статутному 
(складеному, 

пайовому) 
капіталі емітента 

Відсоток голосів 
у вищому органі 

емітента за 
акціями 

(часткою, паєм), 
що належать 

власнику 
істотної участі, у 

загальній 
кількості голосів 

Повне найменування юридичної особи -
власника істотної участі або зазначення -

"фізична особа" 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - резидентів або 

ідентифікаційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру країни, 

де офіційно зареєстрований іноземний 
суб'єкт господарської діяльності, - для 

юридичних осіб - нерезидентів 
у прямому 
володінні 

через 
афілійованих 

осіб 
разом 

Відсоток, який 
становлять акції 

(частка, пай) у 
статутному 

(складеному, 
пайовому) 

капіталі емітента 

Відсоток голосів 
у вищому органі 

емітента за 
акціями 

(часткою, паєм), 
що належать 

власнику 
істотної участі, у 

загальній 
кількості голосів 

1 2 3 4 5 6 7 
M e t i n v e s t I n t e r n a t i o n a l S . A . 0 3 4 6 5 / 1 9 9 7 3 2 0 0 8 4 5 - 3 2 0 0 8 4 5 3 0 . 3 3 7 7 8 3 0 . 3 3 7 7 8 

M E T I N V E S T B . V . 2 4 3 2 1 6 9 7 5 8 3 3 7 2 6 - 5 8 3 3 7 2 6 5 5 . 2 9 2 3 8 5 5 . 2 9 2 3 8 

9.4. Інформація про зміни серед власник ів істотної участі емітента, які в ідбулися протягом зв ітного року. 
Змін серед власник ів істотної участ і емітента протягом зв ітного року не було. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими 
особами 

10.1. Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з 
одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. 

Між емітентом і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку, укладені наступні договори: 
1. Правочини з ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (одноособовий член Наглядової ради з 31 серпня 2007 року по 30 березня 2012 року): 
Договір № 2600829 
Дата укладення: 01.05.2006 
Термін дії: до 31.12.2012 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: Договір укладався за взаємною згодою сторін для виконання плану реалізації по Україні. 
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій. 
Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції по Україні. 
Методика ціноутворення: ціна реалізації встановлюється відповідно до плану відвантаження - форма П3А. 

Договір № 2700365 
Дата укладення: 20.02.2007 
Термін дії договору пролонговано до 31.12.2013 
Сторони договору: Комісіонер - ПАТ «ЄМЗ», Комітент - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: Комісіонер зобов'язується за дорученням та за рахунок Комітента здійснювати операції на зовнішньому ринку з продажу металопродукції 
Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх доручень 
Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № 2700986 
Дата укладення: 04.07.2007 
Термін дії договору пролонговано до 31.12.2013 
Сторони договору: Постачальник - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві металопродукцію, а Покупець зобов'язується прийняти товар 
Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій 
Підстава укладення: Необхідність здійснення поставки продукції. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № 2802020 
Дата укладення: 01.06.2009 
Термін дії: до 31.05.2012 
Сторони договору: Орендодавець - ПАТ «ЄМЗ», Орендар - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: оренда автотранспорту. 
Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в національній валюті України, в безготівковій формі шляхом перерахування грошових 

коштів на поточний рахунок Орендодавця. Склад і вартість об'єкта оренди узгоджується сторонами в Додатку до договору, що підписується уповноваженими 
представниками сторін, завіряється печатками сторін і є невід'ємною частиною цього договору. 

Договір № 2900112-С 
Дата укладення: 15.01.2008 
Термін дії: до 31.03.2018 
Сторони договору: Довіритель - ПАТ «ЄМЗ», Повірений - ТОВ «Метінвест Холдинг» Предмет договору: Договір доручення на надання послуг міжнародно-визнаних 

інжинірингових та консультаційних компаній, які можуть надавати необхідні для Довірителя послуги у сфері інжинірингу, матеріально-технічного забезпечення, 
управління будівництвом, управління проектами, управлінського консультування, планування, маркетингу, виконання техніко-економічних обґрунтувань та інших 
послуг, необхідних Довірителю . 

Сума за договором: визначається Завданням для кожного окремого проекту. 
Підстава укладення: Стратегія розвитку заводу. 
Методика ціноутворення: Відшкодування витрат Повіреного здійснюється Довірителем у валюті понесених витрат, відповідно до копій підтверджуючих документів 

про надані послуги. Оплата винагороди Повіреного здійснюється в гривні. 

Договір № 09/08Т-У-2900783-С 
Дата укладення: 03.09.2009 
Термін дії: до 31.12.2012 
Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: Постачальник приймає на себе зобов'язання поставити, а Покупець прийняти і оплатити труби ПАТ «Харцизький трубний завод» за ціною, у 

кількості, асортименті, у строки та з якісними характеристиками, зазначеними в Специфікаціях, які є невід'ємними додатками до договору. 
Сума за договором: Загальну суму договору складає сума вартісних показників продукції, що вказуються в усіх специфікаціях за якими постачається продукція. 
Підстава укладення: Необхідність поставки труб. 
Методика ціноутворення: ціна продукції вказується в специфікаціях. Ціна договірна, з урахуванням кон'юнктури ринку, може змінюватися за письмовою згодою 

сторін. в разі зміни умов ринку, цін, фактичних угод або необхідності перенесення постачань на наступний період. 

Договір № 1000395 
Дата укладення: 08.04.2010 
Термін дії: до 31.12.2012 
Сторони договору: Виконавець - ПАТ «ЄМЗ», Замовник - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: Виконавець на умовах договору надає послуги Замовнику з нанесення на продукцію Виконавця, придбану Замовником, знаків для товарів і 

послуг у вигляді написів «МЕТІНВЕСТ» і т.д. 
Сума за договором: Вартість послуг з нанесення Виконавцем визначається Сторонами за додатком до договору. Загальна вартість послуг визначається Сторонами 

в акті здачі-приймання наданих Послуг виходячи з фактичного обсягу металопродукції, яка купується Замовником у Виконавця. 

Договір № 11-000233 
Дата укладення: 31.12.2010 
Термін дії договору пролонговано до 31.12.2014 
Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Покупця коксохімічну продукцію виробництва ВАТ "АКХЗ" і ЗАТ "ЄКХП", а 

Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар та оплатити його на умовах, передбачених Договором та Специфікації до цього Договору, які є його невід'ємною 
частиною. 

Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій 
Підстава укладення: Необхідність поставки основних видів сировини. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № 11-002711 
Дата укладення: 01.04.2011 
Термін дії: до 31.12.2012 
Сторони договору: Орендодавець - ПАТ «ЄМЗ», Орендар - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: суборенда автотранспорту. 
Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в національній валюті України, в безготівковій формі шляхом перерахування грошових 

коштів на поточний рахунок Орендодавця. Склад і вартість об'єкта оренди узгоджується сторонами в Додатку до договору, що підписується уповноваженими 
представниками сторін, завіряється печатками сторін і є невід'ємною частиною цього договору. 

Договір № 11-002724 
Дата укладення: 01.04.2011 
Термін дії: до 13.02.2012 
Сторони договору: Орендодавець - ПАТ «ЄМЗ», Орендар - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: суборенда автотранспорту. 
Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в національній валюті України, в безготівковій формі шляхом перерахування грошових 

коштів на поточний рахунок Орендодавця. Склад і вартість об'єкта оренди узгоджується сторонами в Додатку до договору, що підписується уповноваженими 
представниками сторін, завіряється печатками сторін і є невід'ємною частиною цього договору. 
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Договір № ГРД-01/2011-006/ЕМЗ/1100074-С 
Дата укладення: 30.12.2010 
Термін дії договору пролонговано до 31.12.2014 
Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця залізорудний окатиші виробництва ВАТ "Північний ГЗК" чи ВАТ "ЦГЗК", а Покупець 

зобов'язується прийняти вказаний Товар та оплатити його на умовах, передбачених Договором та Специфікації до цього Договору, які є його невід'ємною частиною. 
Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій 
Підстава укладення: Необхідність поставки основних видів сировини. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № ГРД-01/2011-007/ЕМЗ/К/1100076-С 
Дата укладення: 30.12.2010 
Термін дії договору пролонговано до 31.12.2014 
Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця залізорудний концентрат виробництва ВАТ "Північний ГЗК", ВАТ "ЦГЗК' чи ВАТ 

"ІнГЗК", а Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар та оплатити його на умовах, передбачених Договором та Специфікації до цього Договору, які є його 
невід'ємною частиною. 

Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій 
Підстава укладення: Необхідність поставки основних видів сировини. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № МИХ-01/2012-003/12-000006 
Дата укладення: 30.12.2011 
Термін дії договору пролонговано до 31.12.2013 
Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця залізорудний окатиші виробництва ВАТ "Північний ГЗК" чи ВАТ "ЦГЗК", а Покупець 

зобов'язується прийняти вказаний Товар та оплатити його на умовах, передбачених Договором та Специфікації до цього Договору, які є його невід'ємною частиною. 
Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій 
Підстава укладення: Необхідність поставки основних видів сировини. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № МИХ-01/2012-004/К/12-000007 
Дата укладення: 30.12.2011 
Термін дії договору пролонговано до 31.12.2013 
Сторони договору: Покупець - ПАТ «ЄМЗ», Постачальник - ТОВ «Метінвест Холдинг» 
Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця залізорудний концентрат виробництва ВАТ "Північний ГЗК", ВАТ "ЦГЗК" чи ВАТ 

"ІнГЗК", а Покупець зобов'язується прийняти вказаний Товар та оплатити його на умовах, передбачених Договором та Специфікації до цього Договору, які є його 
невід'ємною частиною. 

Сума за договором: Сума договору складається із суми всіх специфікацій 
Підстава укладення: Необхідність поставки основних видів сировини. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

2. Правочини з Metinvest International S.A. (володіє 30,33778% акцій емітента): 
Договір № 2701788 
Дата укладення: 31.12.2007 
Термін дії договору пролонговано до 31.12.2013 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти й оплатити металопродукцію на умовах, викладених у контракті і 

Специфікаціях до нього. 
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій. 
Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації 

Договір № 2701233 
Дата укладення: 25.09.2007 
Термін дії договору пролонговано до 31.12.2013 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти і оплатити металопродукцію на умовах, викладених у контракті і 

Специфікаціях до нього. 
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій. 
Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації 

Договір № 2700933 
Дата укладення: 11.07.2007 
Термін дії: закінчується не раніше, ніж через 60 місяців від дати укладення 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Протягом терміну дії договору Продавець згоден продавати, а Покупець згоден купувати Товари відповідно до умов договору. 
Сума за договором: 1 020 000 000,00 доларів. Угода з BNP Paribas (Suisse) SA 
Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № 103102/03/1001014-С 
Дата укладення: 22.07.2010 
Термін дії: закінчується не раніше, ніж через 36 місяців від дати укладення 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Протягом терміну дії договору Продавець згоден продавати, а Покупець згоден купувати Товари відповідно до умов договору. 
Сума за договором: вартість договору складається з: а) вартості товарів, які повинні бути поставлені Продавцем Покупцю протягом періоду Поставки за договором 

№ 103102/03/1001014-С і б) вартості товарів, які повинні бути поставлені Азовсталлю Покупцю протягом періоду Поставки згідно Експортних Договорів Азовсталі (така 
вартість повинна складати мінімум 1 050 000 000,00 доларів США). Угода з Deutsche Bank AG, Frankruft, Germany 

Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № 11-000945 
Дата укладення: 28.02.2011 
Термін дії: до 27.02.2014 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Протягом терміну дії договору Продавець згоден продавати, а Покупець згоден купувати Товари відповідно до умов договору. 
Сума за договором: 50 000 000,00 доларів США. Угода з Ощадбанком, Росія 
Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № 1001082 
Дата укладення: 24.01.2011 
Термін дії: закінчується не раніше, ніж через 24 місяці від дати укладання 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International SA" 
Предмет договору: Протягом терміну дії договору Продавець згоден продавати, а Покупець згоден купувати Товари відповідно до умов договору. 
Сума за договором: Вартість договору складається з: а) вартості товарів, які повинні бути поставлені Продавцем Покупцю протягом періоду Поставки за договором 

№ 1001082 і б) вартості товарів, які повинні бути поставлені Азовсталлю Покупцю протягом періоду Постачання згідно Експортним Договорами Азовсталі (така вартість 
повинна складати мінімум 150 000 000,00 доларів США) Угода з Rabobank London 

Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № 11-000711 
Дата укладення: 06.04.2011 
Термін дії: закінчується не раніше, ніж через 36 місяців від дати укладення 
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Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Протягом терміну дії договору Продавець згоден продавати, а Покупець згоден купувати Товари відповідно до умов договору. 
Сума за договором: вартість договору складається з: а) вартості товарів, які повинні бути поставлені Продавцем Покупцю протягом періоду Поставки за договором 

№ 11-000711 б) вартості товарів, які повинні бути поставлені Азовсталлю Покупцю протягом періоду Поставки згідно Експортних Договорів Азовсталі (така вартість 
повинна складати мінімум 150000000,00 доларів США). Угода з UniCredit Bank Austria, AG 

Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № 11-004434 
Дата укладення: 04.08.2011 
Термін дії: закінчується не раніше ніж через 60 місяців від дати письмового повідомлення Продавця Довірчим Керуючим Забезпеченням про те, що Позичальник 

виконав свої зобов'язання за Кредитним договором 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Продавець має право продавати і експортувати металургійну продукцію, а Покупець бажає придбати товари у строки та на умовах, викладених 

в цьому Договорі. 
Сума за договором: вартість договору складається з: А) вартості товарів, які повинні бути поставлені Продавцем Покупцю протягом періоду Поставки за договором; 

і 
Б) вартості товарів, які повинні бути поставлені Азовсталлю Покупцю протягом періоду Поставки згідно Експортним Договорами Азовсталі (така вартість повинна 

становити принаймні 1400000000,00 дол. США) 
Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

Договір № 11-005376 
Дата укладення: 09.09.2011 
Термін дії договору пролонговано до 31.12.2013 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти і оплатити металопродукцію на умовах, викладених у контракті і 

Специфікаціях до нього. 
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій. 
Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації 

Договір № 11-005377 
Дата укладення: 09.09.2011 
Термін дії договору пролонговано до 31.12.2013 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти і оплатити металопродукцію на умовах, викладених у контракті і 

Специфікаціях до нього. 
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій. 
Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації 

Договір № 11-004013 
Дата укладення: 13.09.2011 
Термін дії: до виконання обов'язків Сторін в повному обсязі, відносно скорочення викидів на період до 31.12.12 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Покупка покупцем у продавця скорочень викидів які випущені або будуть випущені в обіг. 
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх додаткових угод. 
Підстава укладення: продаж скорочень викидів. 
Методика ціноутворення: вартість скорочень викидів, їх обсяг і умови оплати визначаються сторонами шляхом 

Договір № 12-001731 
Дата укладення: 25.05.2012 
Термін дії: до 25.05.2015 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Продавець згоден продавати і Покупець згоден купувати Товари відповідно до положень та умов цього Контракту. 
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій 
Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації 

Договір № 12-003523 
Дата укладення: 21.11.2012 
Термін дії: до 21.11.2015 
Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A." 
Предмет договору: Продавець згоден продавати і Покупець згоден купувати Товари відповідно до положень та умов цього Контракту. 
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій 
Підстава укладення: Необхідність здійснення відвантаження металопродукції на експорт. 
Методика ціноутворення: Контрактні ціни погоджуються в кожній специфікації. 

р. 

підписання додаткових угод до даного договору. 

10.2. Додаткова інформація про операцій з афілійованими особами. 
Емітент взаємодіє з афілійованими особами на підставі укладених договорів. Обсяги операцій з афілійованими особами за 2012 р.: 
Обсяги операцій з афілійованими особами за 1 квартал 2012 року: 
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТ!НВЕСТ ХОЛДИНГ": 
- сума закупівель 2876455,4 тис. грн.; 
- сума продажів 32,12 тис. грн. 
2. «MetinvestInternational S.A.»: 
- сума продажів 1619224,13 тис. грн. 
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року припинено з 30 березня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення 

Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721). 

Обсяги операцій з афілійованими особами за 1 півріччя 2012 року: 
«Metinvest International S.A.»: 
-сума продажів 3215190,2 тис. грн. 
Обсяги операцій з афілійованими особами за 9 місяців 2012 року: 
«Metinvest International S.A.»: 
- сума продажів 4626850,28 тис. грн. 
Обсяги операцій з афілійованими особами за 2012 рік: 
«Metinvest International S.A.»: 
-сума продажів 5840810,77 тис. грн. 

Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами станом на 31.03.2012: 
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТ!НВЕСТ ХОЛДИНГ": 
- дебіторська заборгованість 15162570,7 тис. грн.; 
- кредиторська заборгованість 6951947,23 тис. грн. 
2. «Metinvest International S.A.»: 
- дебіторська заборгованість 739 274,41 тис. грн. 
- кредиторська заборгованість відсутня. 
Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами станом на 30.06.2012: 
«Metinvest International S.A.»: 
- дебіторська заборгованість 396638,17 тис. грн. 
- кредиторська заборгованість відсутня. 
Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами станом на 30.09.2012: 
«Metinvest International S.A.»: 
- дебіторська заборгованість 885278,16 тис. грн. 
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- кредиторська заборгованість відсутня. 
Суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами станом на 31.12.2012: 
«Metinvest International S.A.»: 
- дебіторська заборгованість 327635,25 тис. грн. 
- кредиторська заборгованість 16811,73 тис. грн. 
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Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій 

11.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи 
сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени 
наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента. 

Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (кожен із яких чи в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи 
сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи 
виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні. 

Провадження у справі про банкрутство у відношені до ПАТ «ЄМЗ» не відкривалися. 
Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або дочірні 

підприємства, або афілійовані особи емітента та переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента, відсутні. 

11.2. Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами протягом звітного року штрафних санкцій. 
У звітному періоді ПАТ "ЄМЗ" були сплачені штрафні санкції на загальну суму 495,7 тис. грн., з них: 
- штрафи за невиконання плану перевозок у сумі 38,3 тис. грн., сплачені Госпрозрахунковій службі перевезень Державного підприємства «Донецька залізниця»; 
- штрафи за невиконання плану перевозок та пошкодження вагонів у сумі 108,8 тис. грн., сплачені Вагонному депо Ясинувата Державного підприємства «Донецька 

залізниця»; 
- штрафи за неочищені вагони у сумі 4,3 тис. грн., сплачені Державному підприємству «Донецька залізниця»; 
- штрафи і пені за забруднення навколишнього середовища, у сумі 31,1 тис. грн., штрафи згідно акта перевірки у сумі 14,8 тис. грн. сплачені місцевому бюджету 

м.Єнакієва; 
- штрафи і пені за порушення сроків в сфері ЗЕД у сумі 156,3 тис. грн. і податку на воду у сумі 32,8 тис. грн., сплачені головному управлінню державної 

казначейської служби України в Донецькій області; 
- штрафи згідно рішення господарського суду у сумі 101,2 тис. грн., сплачені відділу державної виконавчої служби Єнакієвського міського управління юстиціїї; 
- штрафи і пені за пошкодження пломби на лічильнику у сумі 1,9 тис. грн., сплачені ВП «Центральні електричні мережі» ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»; 
- штрафи за перебронювання і повернення квитків у сумі 5,4 тис. грн., сплачені ООО «Пілот»; 
- інші у сумі 0,8 тис. грн. 
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Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів - акціонерних товариств) 

12.1. Станом на 31.12.2012 Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління емітентом не приймались. 

12.2. Інформація про вищий орган емітента: 

12.2.1. Інформація про порядок проведення загальних зборів. 
Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік. 
Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства. 
Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних Загальних 

зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства. 

Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку 

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на ім'я 
номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або 
рекомендованою поштовою карткою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку 
здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк 
не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи зберігач (депозитарна 
установа), з якою Товариством укладено відповідний договір, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів 
акціонерами або у випадку надання Товариством такій особі відповідного доручення. Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення 
Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний із зберігачем (депозитарною установою), що має ліцензію на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. 

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, складається в порядку, передбаченому цим Статутом для 
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. 

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в 
разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, 
на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття у порядку, встановленому чинним 
законодавством та цим Статутом, рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути доставлене акціонерам та номінальним утримувачам поштою або 
оператором поштового зв'язку. 

Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним 
законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі 
повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний. 

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на власній веб-
сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, на якій 
Товариство пройшло процедуру лістингу, у спосіб, передбачений пунктом 15.6.1. Статуту для повідомлення номінального утримувача. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані: 
1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства. 
2. Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. 
4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. 
5. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства). 
6. Порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів 

Товариства, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. 

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. 
Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства: 
- з власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства. 
- На вимогу Виконавчого органу Товариства, в тому числі в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного 

правочину. 
- На вимогу Ревізійної комісії Товариства. 
- На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства. 
- У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) 

засідань таких органів Товариства. 
- В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом. 
Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням 

Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для 
скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію 
про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. 

Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 
(десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою 
Товариства вимоги акціонера (акціонерів), вказаного у пункті 15.10.1.4. Статуту, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання 
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. Статуту, порядок денний та 
матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, номінальним утримувачам та фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, розсилається 
особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та 
порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. Статуту. 

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний таких зборів, що 
скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, на підставі письмової 
вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори акціонерів Товариства. 

Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні 
надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою 
Товариства. 

У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні збори 
акціонерів Товариства мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

Якщо вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, що впливають на права та інтереси Товариства, вимагається в 
найкоротший строк, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим повідомленням 
акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням 
акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі відсутності кворуму на таких позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства повторні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства у порядку, передбаченому цим пунктом Статуту, не скликаються та 
не проводяться. 

Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права 
вносити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань: 
- підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 

порядку денного; 
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів 

Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до 
порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої 
пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого 
буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, 
вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 
приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для 
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обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженим особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 
який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного, а також 
кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів 
Товариства. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника як 
кандидата для обрання до складу органів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на 
обрання до органів Товариства, а також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членами його родини (дружина/ чоловік, батьки, діти, брати, 
сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу, 
результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання; про зайняття посади керівника, заступника керівника спостережної/наглядової ради, 
правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання станом на дату подання пропозиції. У разі подання акціонером або його уповноваженим 
представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи, запропоновані таким акціонером або його 
уповноваженим представником, повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову 
згоду на обрання до органів Товариства. 

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у 
строки, передбачені пунктом 15.9. цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства 
та така пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники 
мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів 
до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів для обрання до складу 
органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера 
(його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства. 

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів 
Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода 
особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену Статутом, зокрема, абзацом 1 пункту 15.9.1. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до 
порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а 
пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 15.9 та 15.9.1 Статуту. 

Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, якщо 
акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в порядку денному, цей проект також може бути включений до порядку денного. 

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі: 
- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктами 15.9. та 15.9.1. Статуту; 
- неповноти даних, передбачених пунктом 15.9.1. Статуту, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності 

інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді. 
У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені 

представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні 
представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями, а також представник органу, який відповідно до 
Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення 
таких Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та Статутом. 

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено. 
Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом. 
На письмову вимогу акціонера Товариство протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення такого акціонера зобов'язано згідно з чинним 

законодавством України надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. 
Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про: 
- фізичну особу - акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та 

дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності); 
- юридичну особу - акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента; 
- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства; 
- загальну кількість та номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства; 
- інформацію про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), у якого відкрито рахунок у цінних паперах такого 
акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства. 

Письмова вимога акціонера Товариства - юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та 
датована. До письмової вимоги акціонера Товариства - юридичної особи надається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру 
щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги акціонера. 

Письмова вимога акціонера Товариства - фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен 
бути нотаріально посвідчений та датований. 

Товариство зобов'язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій (в тому числі електронної копії) для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства, 
розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Копії вказаних документів також повинні бути 
надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства. 

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою 
надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства надати 
Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для 
ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 15.7. Статуту. 

В будь-якому випадку всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі 
щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 4 дні до 
дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів та 
номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та способом, передбаченому пунктом 15.6.1. Статуту, а також 
опублікувати вказану інформацію в офіційному друкованому органі та розмістити її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. 

Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло 
процедуру лістингу, способом, передбаченим пунктом 15.6.5. Статуту. 

Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів. 
Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не 

прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або при відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів 
Товариства на час початку Загальних зборів акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства. 

Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, підтверджується відповідним протоколом засідання 
Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, підтверджується 
відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства. 

У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту 
обрання Загальними зборами акціонерів Голови Загальних зборів акціонерів відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них обраний Наглядовою 
радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його не обрання Наглядовою радою Товариства або відсутності - обраний Виконавчим 
органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. 

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення 
про обрання Голови Загальних зборів акціонерів, тоді на Загальних зборах акціонерів Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних 
зборів акціонерів Товариства, а у випадку його відсутності - Голова Наглядової ради, а у разі відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів 
акціонерів Товариства та Голови Наглядової ради - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства: 
- керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства закритими; 
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів 

акціонерів Товариства; 
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства; 
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову Загальних зборів акціонерів 

Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення 
про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений у цьому пункті Статуту Товариства, та неповідомлення про своє рішення Виконавчого 
органу Товариства, останній повинен не менш ніж за 2 (два) робочих дні прийняти рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, про що 
негайно повідомити Наглядову раду Товариства. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Ведення та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження 
якого виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
Загальних зборів акціонерів обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган 
Товариства. 

У випадку, якщо Наглядовою радою Товариства не призначено Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження Секретаря Загальних 
зборів акціонерів Товариства виконує особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства. 

У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту 
обрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства ведення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує 
Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - особа, обрана відповідним 
протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства. 

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято 
рішення про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів акціонерів забезпечує Секретар Загальних зборів 
акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого 
органу Товариства. 

Функції та повноваження секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства: 
- веде та складає протокол Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- допомагає Голові Загальних зборів акціонерів Товариства вести Загальні збори акціонерів Товариства; 
- приймає запитання в письмовому вигляді; 
- приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- підписує разом із Головою Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів 

акціонерів Товариства; 
- здійснює запис на виступи; 
- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить Реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України. 
Правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства є 
правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків 
статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій). За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається 
перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою 
Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою 
Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, 
акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю голосів членів 
Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), вказаним у пункті 15.10.1.4. Статуту, та у випадках, 
передбачених пунктом 15.10.3. цього Статуту, можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі). У 
такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігача (депозитарної 
установи). 

Реєстраційна комісія Товариства має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) у випадку відсутності у акціонера (його 
уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера - також документів, що 
підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в 
реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства підписується Головою Реєстраційної комісії 
Товариства, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а другий до моменту відкриття Загальних зборів акціонерів 
Товариства видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну 
комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України для скасування довіреності. 

Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями 
Наглядової ради Товариства. 

Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, віднесених цим Статутом до повноважень та 
компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та які були включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства, що містяться у бюлетені для голосування. 

Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, на розгляд 
інших органів Товариства виключно у порядку, передбаченому пунктом 14.3. Статуту. 

У ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня 
та визначення часу, з якого продовжиться проведення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі 
у Загальних зборах акціонерів. 

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться. 
Після перерви Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 
Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не може перевищувати трьох. 
Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. 
Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 

акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше 
ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства, а також з питань порядку денного, 
які були додаткового включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів Товариства, затверджується не пізніше ніж за 4 
(чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, 
передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. 

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис 
акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 

У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, то його визнання недійсним з одного питання 
порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є підставою для визнання цього бюлетеня для голосування недійсним щодо інших питань порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних 
зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів 
акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 
позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не 
враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. 
Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна 
кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних 
голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися. 

Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Загальні збори акціонерів Товариства обирають 
Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, 
або зберігачу (депозитарній установі) на підставі відповідного договору. Умови договору з особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, або зберігача 
(депозитарної установи) щодо уповноваження таких осіб здійснювати повноваження Лічильної комісії Товариства затверджуються рішенням Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює 
облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), функції та повноваження Лічильної комісії Товариства, в тому числі із підрахунку 
голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування 
з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. 

До складу Лічильної комісії Товариства не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. 
Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення 

голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. 
За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку 

голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії. 
У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), 

протокол про підсумки голосування підписує представник особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарної установи). 
Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-

сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. 
На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол. 
Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства містить відомості, передбачені чинним законодавством України. 
Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства прошивається, засвідчується печаткою Товариства та підписується Виконавчим органом Товариства. 

Порядок та випадки проведення заочного голосування на Загальних зборах акціонерів не передбачені Статутом Товариства. 
У зв'язку з відсутністю випуску привілейованих акцій Товариства інформація про спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими 

та/або іншими класами привілейованих акцій, кількість голосів власників привілейованих акцій, необхідна для прийняття рішень, не наводиться. 

12.2.2. Інформація про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента, які було проведено товариством за три останні роки, дата і місце 
проведення, кворум зборів. 

24.06.2010 відбулися чергові Загальні збори акціонерів ВАТ "ЄМЗ" за адресою: м. Єнакієве, площа Леніна, 5 (велика зала Культурно-досугового центру (Будинок 
культури "40-річчя Перемоги"). Кворум зборів 91,04% від загальної кількості голосуючих акцій. 

23.03.2011 (з оголошеною перервою до 31.03.2011) відбулися чергові загальні збори акціонерів ВАТ "ЄМЗ" за адресою: м. Єнакієве, площа Леніна, 5 (велика зала 
Культурно-досугового центру (Будинок культури "40-річчя Перемоги"). Кворум зборів 90,95 % від загальної кількості голосуючих акцій. 

30.03.2012 відбулися чергові загальні збори акціонерів ПАТ "ЄМЗ" за адресою: м. Єнакієве, площа Леніна, 5 (велика зала Культурно-досугового центру (Будинок 
культури "40-річчя Перемоги"). Кворум зборів 90,90620% від загальної кількості акцій, що мають право голосу. 

12.2.3. Інформація про чергові та позачергові збори вищого органу емітента, які відбулися у звітному році, включаючи також порядок денний та результати розгляду 
питань порядку денного. 

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ "ЄМЗ" відбулися 30.03.2012 за адресою: м. Єнакієве, площа Леніна, 5 (велика зала Культурно-досугового центру (Будинок 
культури "40-річчя Перемоги"). 

Дата проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів були призначені рішенням Наглядової ради Товариства від 15.02.2012 року (рішення № 35). 
Пропозицій та змін до порядку денного за відведений за законом термін до Товариства не надходило. 

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 56 (п'ятдесят шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 9 591 230 (дев'ять мільйонів п'ятсот 
дев'яносто одна тисяча двісті тридцять) шт. акцій, що складає 90,90620% від загальної кількості акцій, що мають право голосу. 

Питання порядку денного: 
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік. 
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. 
6. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. 
7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. 
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із 

зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

З першого питання порядку денного «Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів Товариства» 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних загальних зборів зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБпЄДНАНА 
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової 
угоди № 9/2 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 від 05.07.2010 р., відповідно до якої зберігач здійснює 
повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства (додається). 

1.2. Обрати президіум Загальних зборів акціонерів Товариства у складі Подкоритова Олександра Леонідовича - Генерального директора ПАТ «ЄМЗ». 
1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства: 
- час для виступів з питання порядку денного - до 25 хвилин; 
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин. 
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке 

розглядається. Анонімні запитання не розглядаються. 
1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 
1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 
4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік. 
5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. 
6) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. 
7) Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. 
8) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із 

зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: "ЗА" - 51 бюлетень - 9590894 голосів, що складає 99,996497% від загальної кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 0 бюлетенів - 0 
голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛИСЬ" - 1 бюлетень - 105 голосів, що складає 0,001095% від загальної кількості 
голосів учасників зборів; "Недійсних та непроголосувавших" - 4 бюлетені - 231 голосів, що складає 0,002408% від загальної кількості голосів учасників зборів. 

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік» 
ВИРІШИЛИ: 
2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (додається). 

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: "ЗА" - 49 бюлетенів - 9590644 голосів, що складає 99,993890% від загальної кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 0 бюлетенів - 0 
голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛИСЬ" - 3 бюлетені - 188 голосів, що складає 0,001960% від загальної кількості 
голосів учасників зборів; "Недійсних та непроголосувавших" - 4 бюлетені - 398 голосів, що складає 0,004150% від загальної кількості голосів учасників зборів. 

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік». 
ВИРІШИЛИ: 
3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається). 

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: "ЗА" - 48 бюлетенів - 9590573 голосів, що складає 99,993150% від загальної кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 0 бюлетенів - 0 
голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛИСЬ" - 3 бюлетеня - 153 голосів, що складає 0,001595% від загальної кількості 
голосів учасників зборів; "Недійсних та непроголосувавших" - 5 бюлетенів - 504 голосів, що складає 0,005255% від загальної кількості голосів учасників зборів. 

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік» 
ВИРІШИЛИ: 
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 

2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються). 

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: "ЗА" - 43 бюлетеня - 9582836 голосів, що складає 99,912482% від загальної кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 3 бюлетеня - 140 
голосів, що складає 0,001460% від загальної кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛИСЬ" - 6 бюлетенів - 7856 голосів, що складає 0,081908 % від загальної 
кількості голосів учасників зборів; "Недійсних та непроголосувавших" - 4 бюлетеня - 398 голосів, що складає 0,004150% від загальної кількості голосів учасників зборів. 

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році» 
ВИРІШИЛИ: 
5. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2011 році у сумі 249 280 279,50 гривень (двісті сорок 

дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 50 копійок): 
• направити прибуток у сумі 249 280 279,50 (двісті сорок дев'ять мільйонів двісті вісімдесят тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 50 копійок) гривень на покриття 

збитків минулих періодів Товариства. 

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: "ЗА" - 23 бюлетеня - 9581148 голосів, що складає 99,894883% від загальної кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 23 бюлетеня -
1773 голосів, що складає 0,018486% від загальної кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛИСЬ" - 6 бюлетенів - 7912 голосів, що складає 0,082492% від загальної 
кількості голосів учасників зборів; "Недійсних та непроголосувавших" - 4 бюлетеня - 397 голосів, що складає 0,004139% від загальної кількості голосів учасників зборів. 

З шостого питання порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства» 
ВИРІШИЛИ: 
6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» шляхом викладення його в 

новій редакції (додається). 
6.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Лобинцева Юрія Васильовича підписати Статут Товариства в новій редакції. 
6.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у 

новій редакції з можливістю залучення третіх осіб. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: "ЗА" - 42 бюлетеня - 9579659 голосів, що складає 99,879359% від загальної кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 5 бюлетенів - 426 
голосів, що складає 0 ,004442% від загальної кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛИСЬ" - 6 бюлетенів - 10950 голосів, що складає 0 ,114166% від загальної 
кількості голосів учасників зборів; "Недійсних та непроголосувавших" - 3 бюлетеня - 195 голосів, що складає 0,002033 % від загальної кількості голосів учасників 
зборів. 

З сьомого питання порядку денного «Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства» 
ВИРІШИЛИ: 
7.1. Припинити з 30 березня 2012 року повноваження д іючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради -

Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ Х О Л Д И Н Г » ( ідентифікаційний код 34093721). 

Р І Ш Е Н Н Я УХВАЛЕНЕ: "ЗА" - 43 бюлетеня - 9590258 голосів, що складає 99,989866% від загальної кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 6 бюлетенів - 387 
голосів, що складає 0 ,004035% від загальної кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛИСЬ" - 3 бюлетеня - 319 голосів, що складає 0 ,003326% від загальної 
кількості голосів учасників зборів; "Недійсних та непроголосувавших" - 4 бюлетеня - 266 голосів, що складає 0 ,002773% від загальної кількості голосів учасників зборів. 

7.2. Обрати з 30 березня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private 
Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки. 

Р І Ш Е Н Н Я УХВАЛЕНЕ: "ЗА" - 20 бюлетенів - 9588110 кумулятивних голосів; "ПРОТИ всіх кандидатів" - 3 бюлетеня - 281 кумулятивних голосів; " У Т Р И М А Л И С Ь по 
всім кандидатам" - 8 бюлетенів - 504 кумулятивних голосів; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 25 шт. 

7.3. Вважати рішення, що вказані у п.п.7.1-7.2 цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. 

Р ІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ: "ЗА" - 40 бюлетенів - 9589976 голосів, що складає 99,986926% від загальної кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 6 бюлетенів - 458 
голосів, що складає 0 ,004775% від загальної кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛИСЬ" - 6 бюлетенів - 530 голосів, що складає 0 ,005526% від загальної 
кількості голосів учасників зборів; "Недійсних та непроголосувавших" - 4 бюлетеня - 266 голосів, що складає 0 ,002773% від загальної кількості голосів учасників зборів. 

З восьмого питання порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 
Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» 

ВИРІШИЛИ: 
8.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході 

його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів, а саме: 
8.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов 'язаними в ідносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю 

МЄТІНВЄСТ Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - МЄТІНВЄСТ Б.В.), щодо передачі або отримання в управління 
будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або в ідчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка екв івалентна 1 
320 000 000,00 (один мільярд триста двадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину; 

8.1.2. укладення договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, в ідступлення прав вимоги, права договірного та/або примусового (безакцептного) 
списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією МЄТІНВЄСТ Б.В. або юридичними особами, пов 'язаними 
в ідносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів(позик) Товариством, 
компанією МЄТІНВЄСТ Б.В. або юридичними особами, пов 'язаними в ідносинами контролю з Метінвест Б.В., граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 
500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіц ійним курсом НБУ на дату вчинення правочину. 

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. - 8.1.2., не повинна перевищувати 39 000 000 000, 00 гривень (тридцять дев 'ять мільярдів 
гривень). 

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів 
здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 і 8.1.2, за умови виконання п. 8.2. цього рішення, одержання 
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог 
«Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Р ішенням № 79 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р. 

Р І Ш Е Н Н Я УХВАЛЕНЕ: "ЗА" - 39 бюлетенів - 9568682 голосів, що складає 99,764910% від загальної кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 3 бюлетеня -
21400 голосів, що складає 0 ,223121% від загальної кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛИСЬ" - 7 бюлетенів - 540 голосів, що складає 0 ,005630% від загальної 
кількості голосів учасників зборів; "Недійсних та непроголосувавших" - 7 бюлетенів - 608 голосів, що складає 0 ,006339% від загальної кількості голосів учасників 
зборів. 

У 2012 році позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄМЗ» не проводились. 

12.2.4. Опис процедури здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та п ідбиттям підсумків; органи, які зд ійснювали 
реєстрацію, та орган, який здійснював нагляд за реєстрацією (за наявності нагляду). 

У відповідності до п.4. Ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і б ільше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про 
призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. 

Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. 

На чергових загальних зборах акціонерів ПАТ "ЄМЗ", які в ідбулися 30.03.2012, нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та 
підбиттям його підсумків не здійснювався. 

12.2.5. Спосіб, у який в ідбувалося голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу. 
На останніх загальних зборах акціонерів товариства голосування з питань порядку денного в ідбувалося бюлетенями. 

12.2.6. Опис політики емітента щодо участі членів виконавчого органу у загальних зборах акціонерів. 
У відповідності до Статуту ПАТ «ЄМЗ» на Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також 

можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями, а також представник органу, 
який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу; представник члена Наглядової ради Товариства - юридичної особи 
акціонера Товариства представляє інтереси акціонера - юридичної особи на підставі повноважень, передбачених Статутом такої юридичної особи або відповідної 
довіреності , виданої з додержанням вимог чинного законодавства України. 

На останніх загальних зборах акціонерів товариства були присутні генеральний директор (згідно Рішення загальних зборів генерального директора товариства 
Подкоритова О.Л. було обрано до президії) та представник ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» , який діяв за довіреністю. 

12.3. Інформація про наглядову раду товариства. 

12.3.1. Інформація про порядок обрання членів наглядової ради, її склад, комітети, які створено у її складі, їх функції та кількість проведених засідань наглядової 
ради протягом року за три останні роки. 

Кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства. 
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб (в тому числі акціонерів Товариства) та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. 

Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у 
Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом 
Ревізійної комісії Товариства. 

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено 
самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу 
Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства - юридичної особи на засіданнях Наглядової 
ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства. 

Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого 
одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому 
голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між к ількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного 
акціонера помножується на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну 
кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна 
голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час 
голосування кумулятивними голосами, що дор івнюють загальній кількості членів Наглядової ради Товариства, що обираються. 

Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними 
зборами акціонерів Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, в члени Наглядової ради 
Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. Статуту. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо 
кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів 
Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. 

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства додатково до інформації , зазначеної в пункті 15.9.1 Статуту, 
обов 'язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім'я, По-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Наглядової 
ради Товариства, для кандидата - фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону 
займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності , а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, 
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чи злочини у сфері господарської, службової діяльності , кількості акцій Товариства, які належать такій особі. Для кандидата - юридичної особи зазначається 
ідентифікаційний код, її місцезнаходження, засоби зв'язку, кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі. 

Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) 
комісією Товариства акц іонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах 
акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища 
(назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної 
кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( -
). Загальна кількість голосів, що віддані акц іонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості 
голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.3.3. Статуту Товариства. 

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з 
іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, мають значення та підлягають урахуванню 
тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата. 

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання (шляхом 
кумулятивного голосування) повного к ількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом та в ідповідним р ішенням Загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства т ільки у в ідношенні всіх членів 
Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. 
За р ішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені у будь-
який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства т ільки 
у в ідношенні всіх членів Наглядової ради Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше ніж встановлена загальними зборами 
кількість, Наглядовою радою Товариства мають бути терміново скликані Загальні збори акціонерів Товариства для переобрання членів Наглядової ради Товариства. 
Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства, мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів 
акціонерів Товариства, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів 
Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування 
з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Загальними зборами 
акціонерів Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради Товариства. 

Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради 
Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства. 

Для п ідвищення ефективност і своєї д іяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують б ільш детального вивчення, Наглядова рада 
Товариства має право створити комітети Наглядової ради Товариства. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на 
себе цивільні права та обов'язки. За р ішенням Наглядової ради Товариства можуть бути утворені постійні або тимчасові комітети Наглядової ради Товариства. 
Персональний склад членів комітетів формується за р ішенням Наглядової ради Товариства. До комітетів обов 'язково обираються члени Наглядової ради Товариства, 
а у разі обрання одноособового члену Наглядової ради - його представники. Повноваження та компетенція створених комітетів Наглядової ради Товариства 
визначається р ішенням Наглядової ради Товариства. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання 
комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок 
надання звітів Наглядовій раді Товариства. Діяльність комітетів регулюється відповідними Положеннями про конкретний комітет, яке затверджується р ішенням 
Наглядової ради Товариства. 

Станом на 3 l . 12 .2012 будь-які комітети в складі Наглядової ради відсутні. 
Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2010 року - 27. 
Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2011 року - 37. 
Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2012 року - 37. 

12.3.2. Вимоги до членів наглядової ради, що викладені у внутрішніх документах емітента. 
Згідно Статуту товариства членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії 

Товариства. 
Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради 

Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства. 
Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Наглядової 

ради Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства 
(відповідного складу), якщо інше не встановлено у в ідповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або Статутом. За р ішенням Загальних зборів 
акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені шляхом відкликання у будь-який час 
членів Наглядової ради Товариства. Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у в ідношенні всіх членів Наглядової ради 
Товариства відповідного складу. 

Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, пов ідомивши письмово про таке 
рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках фізичної 
неможливост і виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім (для юридичних осіб - у разі ліквідації або 
визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи), а також набрання законної сили вироком чи р ішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає виконання обов'язк ів члена Наглядової ради Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних 
зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства. 

Повноваження представника Члена Наглядової ради Товариства - акціонера юридичної особи припиняються у разі його в ідкликання таким акціонером, яке 
здійснюється за правилами скасування довіреності . Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства - акціонера юридичної особи припиняються з дня 
отримання Товариством письмового повідомлення про відкликання представника та скасування довіреності . 

Р ішенням №8 Загальних зборів акціонерів від 30.08.2007 встановлено кількісний склад Наглядової ради ВАТ "Єнакієвський металург ійний завод" у кількості 1 
(однієї) особи, обрано з 31 серпня 2007 року членом Наглядової ради ТОВ "МЕТІНВЕСТ Х О Л Д И Н Г " (відкликано зі складу Наглядової ради з 30 серпня 2007 року: 
Закрите акціонерне товариство "СИСТЕМ КЕПІТАЛ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т " (ЄДРПОУ 31227326); Закрите акціонерне товариство "Донецьке акціонерне науково-комерційне 
товариство "Данко" (ЄДРПОУ 23126703); Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 34093721). 

Р ішенням Загальних зборів акціонерів від 23.03.2011 п ідтверджено повноваження члена Наглядової ради Товариства - Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ Х О Л Д И Н Г » ( ідентифікаційний код 34093721). 

Р ішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року припинено з 30 березня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення 
Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ 
Х О Л Д И Н Г » ( ідентифікаційний код 34093721). 

Р ішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЄМЗ» від 30 березня 2012 року обрано з 30 березня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства -
Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) 
роки. 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документ ів акціонерного товариства. 

12.3.3. Інформація про наявність спеціальної посади або відділу, що відповідає за роботу з акціонерами, основні функції. 
Підрозділ емітента по роботі з акц іонерами та інвесторами емітента: відділ корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління. До функцій відділу 

належать консультації та правовий супровід з правових питань в галузі корпоративних прав Товариства, в т.ч. шляхом підготовки відповідей на запити акціонерів 
(юридичних і фізичних осіб), надання документ ів для ознайомлення відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства. 

Місцезнаходження підрозділу: вул. Достоєвського, буд. 16, м. Єнакієве, Донецька обл., Україна, 86429. 
Посадова особа товариства, що відповідає за роботу з акціонерами,: начальник відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління 

Кириченко Лілія Леонід івна 
Міжміський код та номер телефону контактної особи: 0625292167, 0625293728 
Номер факсу контактної особи:0625292267 
Електронна пошта контактної особи: Li l iya.Kir ichenko@enakievosteel .com 

12.4. Інформація про виконавчий орган. 
Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства. 
На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду 

Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не 
бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства. 

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається р ішенням Наглядової ради Товариства. У 
випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього 
питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою 
радою Товариства р ішення про відкликання (звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду 
Генерального директора Товариства. 

Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за р ішенням Наглядової ради Товариства. 
Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною 
на вказану посаду, трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з 
моменту її обрання, якщо інше не встановлено у в ідповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора 
Товариства,зд ійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду 
Генерального директора Товариства,припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального 
директора Товариства, якщо інше не встановлено у в ідповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення 
про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору 
(контракту) та припинення трудових відносин із Товариством. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, припиняються достроково у разі: 
- прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Генерального директора Товариства; 
- складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це 

Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів; 
- неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров'я; 
- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення 

повноважень Генерального директора Товариства; 
- в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства. 
- на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства. 
Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством 

України, Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі прийняття/затвердження), рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями 
Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними 
та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові 
для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у 
межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової 
ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань. 

Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та 
ефективне виконання їх рішень. Генеральний директор Товариства звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними 
рішеннями Наглядової ради Товариства. 

12.5. Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента. 

12.5.1. Повний опис структури органів контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента та їх компетенції відповідно до статуту (установчих документів) 
емітента. 

Відповідно до Статуту товариства у разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства 
здійснюється Ревізійною комісією Товариства. 

Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого 
положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України. 

Ревізійна комісія складається з трьох членів. 
Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на два 

роки. 
З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори. 
Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів 

Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі 
укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії 
Товариства акціонера - юридичної особи). 

Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії 
Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства, 
якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Член Ревізійної комісії Товариства не має право передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі. 
Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів. 
Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства: 
- член Наглядової ради; 
- члени Виконавчого органу Товариства; 
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
- члени інших органів Товариства. 
Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. 
У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового 

складу Ревізійної комісії. 
Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено 

самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства 
акціонера Товариства - юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого 
мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства. 

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого 
одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому 
голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного 
акціонера помножується на загальну кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну 
кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна 
голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час 
голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються. 

Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства 
(уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства у строки, передбачені 
пунктами 15.9. та 15.9.1. Статуту, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції мають бути подані 
письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Ревізійної комісії Товариства, які подані до Товариства за менший 
ніж вищевказаний строк на Загальних зборах акціонерів Товариства, не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не 
включаються. 

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повна назва юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, для кандидата - фізичної особи рік народження, 
інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону обіймати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а 
також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код та місцезнаходження 
такої юридичної особи, засоби зв'язку 

Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) 
комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах 
акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища 
(назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної 
кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( -
). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості 
голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.2. Статуту Товариства. 

Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального 
кількісного складу Ревізійної комісії. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, мають значення та підлягають 
урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата. 

Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів 
Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. 
За рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-
який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки 
у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства. 

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення 
Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким 
членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до 
складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а 
також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У 
вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством 
та таким членом Ревізійної комісії Товариства. 

Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної 
комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного 
складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-
який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства. 

Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів. Витрати, пов'язані із залученням експертів, сплачуються за рахунок Товариства. 
Функції Ревізійної комісії Товариства: 
1. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства; 
2. контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає 

послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій; 
3. контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-

господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту; 
4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; 
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5. контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; 
6. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів; 
7. контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за 

рахунок прибутку Товариства; 
8. контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення 

фінансових операцій; 
9. перевірка фінансової документаці ї Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства; 
10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства; 
11. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності , ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану п ідприємства і 

розробка рекомендацій для органів управління Товариства; 
12. аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової 

політики Товариства; 
13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів; 
14. складення висновку по річних звітах та балансах Товариства; 
15. надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів. 
Ревізійна комісія має право: 
1. отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські , фінансові т а інші документи на відповідний 

письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства; 
2. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 

проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства; 
3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; 
4. проводити службові розслідування; 
5. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; 
6. залучати на договірній основі до своєї роботи експерт ів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; 
7. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської 

д іяльності Товариства. 
Перевірки фінансово-господарської д іяльності Товариства проводяться Ревіз ійною комісією: 
- за р ішенням Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- за р ішенням Наглядової ради Товариства; 
- за р ішенням Виконавчого органу; 
- з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства; 
- на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власниками б ільше 10% простих акцій Товариства. 
За п ідсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних, квартальних звітів та балансів. 
Зас ідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менш 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії 

має один голос. Р ішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права вирішального 
голосу. 

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. 

12.5.2. Інформація про створення ревізійної комісії, її персональний склад. 
Р ішенням Загальних зборів акціонерів В ІДКРИТОГО А К Ц І О Н Е Р Н О Г О Т О В А Р И С Т В А "ЄНАК ІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" від 23 березня 2011 року 

в ідкликано зі складу Ревізійної комісії Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Umrted І_іаЬіІНу Company Metinvest B.V.) 
(реєстраційний номер 24321697). 

Приватну компанію з обмеженою відповідальністю МЄТІНВЄСТ Б.В. було обрано на посаду одноособового Члена Ревізійної комісії р ішенням Загальних зборів 
акціонерів ВАТ «ЄМЗ» від 15.08.2006, строк перебування на посаді члена Ревізійної комісії складає 4,6 роки . 

Замість звільненої особи на посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено. 
Товариство не володіє інформацією про посади, які об іймав член ревізійної комісії в інших підприємствах, установах, організаціях за три останні роки і в тепер ішній 

час, у хронолог ічному порядку, у тому числі й за сумісництвом. 
Протягом останніх трьох років засідання ревізійної комісії у середньому відбувалися один раз на рік. 

12.5.3. Опис практики та процедури проведення перевірки ревіз ійною комісією, яка відбулась останнього разу. 
Останнього разу Ревізійна комісія проводила перевірку фінансової звітності Товариства за 2010 рік під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. Перевірка 

фінансово-господарської д іяльності Товариства проводилась Ревіз ійною комісією з власної ініціативи. 
Відповідно до діючої на момент проведення перевірки редакції Статуту Товариства рішення Ревізора приймаються одноособово та викладаються письмово. 
При проведенні перевірок Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи й особисті пояснення працівників Товариства. 
Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за виконання вимог Ревізійної комісії. 
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді та акціонерам, які ін іціювали перевірку. 
Ревізійна комісія складає висновки стосовно річних звітів і балансів Товариства. 

12.5.4. Опис процедури надання протоколів проведення перевірок ревіз ійною комісією на запит акціонерів. 
Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства, висновків ревізійної комісії Товариства. 
Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій вищезазначених документів. Такі копії документів надаються 

Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат 
Товариства, пов'язаних із п ідготовкою копій документ ів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, 
наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку. 

12.5.5. Дані про систему внутрішнього аудиту, строк її роботи, основні функції служби внутрішнього аудиту, підзвітність служби, взаємодію з виконавчим органом і 
наглядовою радою емітента. 

До компетенці ї Наглядової ради товариства належить запровадження та лікв ідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту 
Товариства. Призначення на посаду та зв ільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього 
аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства. 

В звітному періоді Наглядовою радою не приймалось рішення про запровадження посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту 
Товариства. 

12.5.6. Інформація про орган емітента, що здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році. 
В зв ітному році перевірку фінансової звітності Товариства зд ійснював незалежний аудитор. 

12.5.7. Інформація про інший орган емітента, я кщо створення такого органу передбачено статутом. 
Статутом не передбачено створення інших органів товариства. 

12.5.8. Дан і про наявність внутрішнього документа емітента, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської 
інформації. 

Відповідно до Статуту комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технолог ічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою 
діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства. 

Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством 
або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного 
та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства. 

Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, 
комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і зд ійснювати всі можливі розумні заходи, щоб 
запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей. 

Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється 
Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства. 

Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці , визначаються законодавчими актами України. 
Захист державної таємниці зд ійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання. 
З 01 листопада 2010 року наказом № 1338 від 01.11.2010 р. введено в д ію Положення про інсайдерську торг івлю, затверджене р ішенням Наглядової ради 

Товариства від 30.09.2010 р. № 79. До інсайдерської інформації в іднесена інформація, яка ніде не публікувалася, що має пряме або опосередковане в ідношення до 
Товариства або її цінних паперів, або фінансовим інструментам і що при опублікуванні може значно вплинути на вартість цінних паперів Товариства та/або будь-якого 
іншого п ідприємства Групи Метінвест. 

12.6. Інформація про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів. 
Згідно п.3.9 Статуту Товариства, акціонери Товариства не відповідають за зобов 'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з д іяльністю Товариства, 

т ільки в межах вартості акцій, що їм належать. Д о акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій 
Товариством або іншими акц іонерами Товариства. 

Статут Товариства, зареєстрований державним реєстратором виконкому Єнакієвської міської ради Донецької області Ткачовою Наталією Юріївною 03.04.2012 р. за 
№ 12681050041000051, містить розділ 7 «Права та обов'язки акціонерів Товариства» щодо норм, спрямованих на захист прав акціонерів. А саме: 

7.1. Фізичні та юридичні особи - акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. 
7.2. Акц іонери Товариства мають право: 

44 



ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

7.2.1. Брати участь в управлінні Товариством. 
7.2.2. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та цим Статутом. 
Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства - юридична особа бере 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу. 
7.2.3. Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства. 
7.2.4. Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність. 
7.2.5. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) 

акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства. 
7.2.6. Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства. 
7.2.7. Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. 
7.2.8. Отримувати дивіденди. 
7.2.9. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, 

пропорційно кількості належних їм акцій Товариства. 
7.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів: 
7.3.1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору. 
7.3.2. Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства. 
7.3.3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства. 
7.3.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством. 
7.3.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства. 
7.3.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства. 
7.3.7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства. 
7.3.8. Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства. 
7.3.9. Висновків ревізійної комісії та аудитора Товариства. 
7.3.10. Річної фінансової звітності. 
7.3.11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам. 
7.3.12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства. 
7.3.13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства. 
7.3.14. Переліку афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 
7.3.15. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у 

Наглядовій раді Товариства. 
7.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими 

пунктом 7.3. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. 
Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3. цього Статуту. Такі копії 

документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким 
акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість 
виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку. 

7.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків 
проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (складу Наглядової ради 
Товариства) та членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну 
кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, з якого 
проводиться відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися 
під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства або обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

7.6. У випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, акціонер - власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково 
розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства. 

7.7. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у 
Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про: 

7.7.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне. 
7.7.2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 
7.7.3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства. 
7.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника 

Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером -
працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. 

12.6.1. Положення статуту, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму або предмет, від імені 
товариства. 

Деякі положення Статуту Товариства обмежують повноваження Генерального директора Товариства приймати рішення про укладення деяких договорів без 
отримання попередньої згоди Загальних зборів акціонерів (вищого органу управління Товариства) та Наглядової ради Товариства. 

Так, до компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься: 
• прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) 

відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п.15.13.35 Статуту); 
• прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) 

відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п.15.13.36 Статуту); 
• прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства та правочинів застави, іпотеки, закладної, 

інших видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину 
перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п.15.13.38 Статуту). 

Згідно із ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні 
правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної сукупної вартості. 

Так, враховуючи вимоги діючого законодавства, Загальними зборами акціонерів Товариства від 30.03.2012 року було прийнято рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної вартості. А саме: 

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході 
його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів, а саме: 

1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю 
Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління 
будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 
1320000000,00 (один мільярд триста двадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину; 

1.2. укладення договорів комісії, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірного та/або примусового (безакцептного) 
списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними 
відносинами контролю з Метінвест Б.В., фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів(позик) Товариством, 
компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 
1500000000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину. 

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. - 8.1.2., не повинна перевищувати 39000000 000, 00 гривень (тридцять дев'ять мільярдів 
гривень). 

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів 
здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 8.1.1 і 8.1.2, за умови виконання п. 8.2. цього рішення, одержання 
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог 
«Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 79 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р. 

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення наступних питань: 
- затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства 

(п.16.10.1.10); 
- прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним 

законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або 
розірвання договору з оцінювачем майна Товариства (п.16.10.1.11 Статуту); 

- обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення 
про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства (п.16.10.1.12 Статуту); 

- обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні 
товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу 
(депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів (п.16.10.1.15 Статуту); 

- надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в 
інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб); підписання 
угод про створення, приєднання до спільної діяльності (п.16.10.1.16 Статуту); 

- прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 
84 Закону України «Про акціонерні товариства» (п. 16.10.1.17 Статуту); 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігана цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності 
на акції Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або іншою 
особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, встановлення розміру оплати їх послуг (п.16.10.1.20 Статуту); 

- прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові 
зобов'язання як акціонери(п.16.І0.1.30 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі 
майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди Товариства, валютні цінності, роботи та послуги на суму, що перевищує 1000000,00 (один мільйон) гривень 
за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4000000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік (п.16.10.1.32 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів 
договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством) (п.16.10.1.33 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, 
передбачені чинним законодавством) на суму, перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких операцій перевищує 
4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік (п.16.10.1.34 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з 
такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо) (п.16.10.1.35 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних 
ділянок (п.16.10.1.36); 

- надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі 
передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких 
осіб (п.16.10.1.37 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення правочинів надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо) за 
зобов'язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство) 
(п.16.10.1.38 Статуту) 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або 
сума права вимоги, яке відступається, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (п.16.10.1.39 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 
10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням інших обмежень 
щодо вчинення правочинів, вказаних в цьому пункті 16.10.1 (п.16.10.1.41 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 
25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п.16.10.1.42 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних 
активів, первісна вартість яких очікувано перевищує 1000000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 
20000000,00 (двадцять мільйонів) гривень на календарний рік (п.16.10.1.48 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) або укладання договорів про 
передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною 
вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 10 000 
000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості (п.16.10.1.49); 

- надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого іншого правочину (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва 
тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом перевищує 300000000,00 (триста мільйонів) гривень на рік, але не більше 25 відсотків 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту та обмежень щодо вчинення 
правочинів, вказаних в п. 16.10.1. та у внутрішніх Положеннях Товариства) (п.16.10.1.52 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на 
строк більш ніж на 3 (три) роки, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 3 (три) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі 
зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 3 (три) роки - такі правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою 
Радою (п.16.10.1.53 Статуту); 

- надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних 
фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на 
календарний місяць перевищує 100000,00 (сто тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за 
календарний рік перевищує 1000000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості (п. 16.10.1.54 
Статуту); 

В 2012 році Наглядовою радою було проведено 37 засідань та прийнято відповідне число рішень щодо надання попередньої згоди на схвалення правочинів. 
У звітному році були укладені наступні правочини, які потребували схвалення (затвердження) Загальними зборами та Наглядовою радою: 
- додаткова угода на продовження до 31.12.2013 р. строку дії раніше укладеного договору купівлі-продажу цінних паперів; 
- договір страхування будівельно-монтажних робіт та громадської відповідальності по об'єкту "Будівництво резервної турбоповітродувки для ДП №№3, 5" на суму 

32881,60 грн. строком дії до 31.07.2014 р.; 
- договір купівлі-продажу об'єктів нерухомості на суму 4000000,00 грн.; 
- специфікація до контракту на придбання Товариством тепловозу ТЕМ 7А загальною вартістю 15539390,00 грн.; 
- додаткова угода Договору про забезпечення довідковими матеріалами на продовження строку дії договору до 30.06.2012 р.; 
- генеральний договір про надання акредитивів, ліміт договору 800 млн. грн.; 
- Колективний договір Товариства на 2012 рік; 
- договір відступлення права вимоги на суму 237387.40 грн.; 
- договір поворотної фінансової допомоги в сумі 6338671,34 грн.; 
- п'ять договорів оренди інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів; 
- договір відступлення майнових прав щодо експортного контракту та договору комісії; 
- договір застави майнових прав на суму 450 млн. доларів США; 
- експортний контракт на суму 450 млн. доларів США; 
- договір комісії на суму 450 млн. доларів США; 
- специфікація на постачання установки охолоджуваних крокуючих і стаціонарних балок загальною вартістю 3744000,00 грн.в рамках договору постачання; 
- договір відступлення права вимоги на суму 21443,34 грн.; 
- договір відступлення права вимоги на суму 312909,16 грн.; 
- договір підряду на виконання робіт щодо будівництва Футбольного поля зі штучним покриттям в м. Макіївка Донецької області вартістю 1715000,00 грн.; 
- Договір про приєднання до програми випуску середньострокових облігацій на суму 1 мрд. доларів США; 
- Договір про приєднання у якості Поручителя по випущеним Облігаціямна суму 500 млн. доларів США; 
- три додаткові угоди про надання послуг та внесення змін до Договору із Зберігачем цінних паперів та дві додаткові угоди на послуги з проведення загальних 

зборів акціонерів на сумму 19000 грн.; 
- договір оренди земельної ділянки з орендною платою 31304,48 грн. на рік; 
- договір на постачання Товариству природного газу загальною вартістю 334 333,36 грн.; 
- договір суборенди нерухомого майна; 
- договір про надання Позикової лінії в доларах США із загальним розміром заборгованості, що не перевищує Ліміт фінансування 200 млн. доларів США; 
- додаткова угода на подовження до 31.12.2012 р. дії раніше укладеного договору щодо надання Товариству послуг з очистки виробничих ділянок агломераційного 

цеху від просипі та технологічної пилі; 
- договір купівлі-продажу щодо відчуження Товариством рухомого майна, представляє собою об'єкт енергетики, вартістю 4271696,40 грн.; 
- договір купівлі-продажу майна щодо відчуження Товариством майна загальною вартістю 11681454,41 грн. ; 
- договір купівлі-продажу щодо отримання Товариством у спільну власність рухомого майна, що представляє собою об'єкт електроенергетики, загальною вартістю 

4024238,76 грн. ; 
- додаткова угода на подовження до 31.12.2013 р. дії раніше укладеного договору підряду щодо реконструкції вапняного господарства Товариства; 
- договір відступлення майнових прав щодо експортного контракту та договору комісії; 
- договір застави майнових прав на суму 415 млн. доларів США; 
- експортний контракт поставки металопродукції на суму 415 млн. доларів США; 
- договір комісії на суму 415 млн. доларів США; 
- договір на надання аудиторських послуг на суму 1467515 грн.; 
- дві додаткові угоди до Довгострокової Угоди на Постачання Газів; 
- дві додаткові угоди на продовження до 30.04.2013 та 31.05.2013 дії раніше укладеного Договору на ремонтні роботи щодо ремонту та технічного обслуговування 

кондиціонерів; 
- договір щодо безоплатної передачі Товариством у власність Єнакієвської міської ради двох трамвайних вагонів марки КТМ71-623 вартістю 8815000,00 грн.. 

12.6.2. Положення статуту про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Питання про порядок вчинення правочинів, щодо яких є 
заінтересованість, викладені в інших документах. 

Згідно з п.15.13.37 Статуту Товариства до компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься прийняття рішення про вчинення 
Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, 
заінтересованими у вчиненні такого правочину чи якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю. 

Пунктом 16.10.1.42 Статуту Товариства передбачено отримання попереднього дозволу на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо вартість 
майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства 

Розділ 19 Статуту Товариства «Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість» визначає поняття та порядок вчинення правочинів, щодо 
яких є заінтересованість. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Так, згідно п.19.5 Статуту, особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї -
чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі 
органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій 
товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак: 

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину; 
2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину; 
3) внаслідок такого правочину придбаває майно; 
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами). 
Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або Загальних 

зборів акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства). Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до 
вчинення правочину. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України. 

Крім того, Положенням про конфлікт інтересів, затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р. № 79 та введеного в дію 01 листопада 2010 
року наказом № 1338 від 01.11.2010 р. (надалі - Положення), передбачено, що конфлікт інтересів виникає, якщо Товариство або інше підприємство Групи має намір 
вступити в правочин з компанією або юридичною особою, в якої Органи управління або пов'язана з ним особа має часткову участь, у тому числі, але не обмежуючись, 
випадками, коли: 

1) органи управління або пов'язана особа має особисту заінтересованість; 
2) органом управління юридичної особи є директор або інша особа, працююча на керівній посаді, яка є пов'язаною особою; 
3) органи управління або пов'язана особа працює на керівній посаді в компанії або юридичній особі, або дефакто має повноваження призначати або відкликати 

членів правління. 
Будь-який з членів Органів управління, відповідно до п.4.4 Положення, відносно якого складається ситуація конфлікту інтересів, повинен вважатися таким, що не 

має або надалі не має повноважень, необхідних для виконання його функцій до того моменту та доки такий конфлікт інтересів не вирішиться відповідно до норм 
Положення. 

Наглядова рада вповноважена в прийнятті рішень про те, як вирішити/ратифікувати конфлікти інтересів між Товариством з одного боку, та будь-яким членом 
Органів управління, з іншого боку. Рішення про вступ до правочину, де є конфлікти інтересів, потребують схвалення Наглядовою радою простою більшістю голосів 
(п.6.1 Положення). 

12.6.3. Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій). 
Кожний акціонер відповідно до п.7.7 Статуту має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він 

зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про: 
7.7.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне. 
7.7.2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 
7.7.3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства. 

12.7. Інформація про документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, прийняті емітентом. 
Повноваження органів управління Товариства та відносини із акціонерами визначені в Статуті Товариства, затвердженому Загальними зборами акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод» від 30 березня 2012 року (протокол № 22) та зареєстрованому державним реєстратором 
виконкому Єнакієвської міської ради Донецької області Ткачовою Наталією Юріївною 03.04.2012 р. № 12681050041000051. 

Інші документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, не приймалися емітентом. 

12.8. Джерела та способи можливого отримання акціонерами інформації про діяльність емітента. 
Відповідно до п.7.2.4. Статуту акціонери Товариства мають право отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме 

інформацію про річну фінансову звітність. 
Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів (п.7.3 Статуту): 
7.3.1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору. 
7.3.2. Положень Товариства по Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства. 
7.3.3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства. 
7.3.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством. 
7.3.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства. 
7.3.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства. 
7.3.7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства. 
7.3.8. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства. 
7.3.9. Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства. 
7.3.10. Річної фінансової звітності. 
7.3.11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам. 
7.3.12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства. 
7.3.13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства. 
7.3.14. Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 
7.3.15. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у 

Наглядовій раді Товариства. 
Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими 

пунктом 7.3. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. 
Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3. Статуту. Такі копії документів 

надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером 
витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних 
робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку. 

Інформація, визначена пунктами 7.3.1-7.3.5 та 7.3.9.-7.3.14 Статуту, розміщується на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет в порядку та строки, 
визначені вимогами чинного законодавства. 

Товариство зобов'язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій (в тому числі електронної копії) для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства, 
розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Копії вказаних документів також повинні бути 
надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства. 

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою 
надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 
Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства надати 
Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для 
ознайомлення. 

В будь-якому випадку всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі 
щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 4 дні до 
дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

12.9. Інформація про порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу. 
Порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів Статутом та внутрішніми положеннями Товариства не зазначено. 
Щодо зберігання протоколів наглядової ради, відповідно до п. 16.8. Статуту Секретар Наглядової ради Товариства: 
16.8.1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства. 
16.8.2. Складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання. Організовує 

зберігання печаток та штампів Наглядової ради Товариства. 
Пунктом 16.9.6. Статуту передбачено , що протоколи, підписані членом Наглядової ради, якого було обрано Секретарем засідання Наглядової ради Товариства, 

повинні протягом 5 днів бути передані на зберігання Секретарю Наглядової ради Товариства. 
Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити: 
- Місце та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства; 
- Перелік осіб, присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства; 
- Порядок денний засідання Наглядової ради; 
- Питання, які обговорювалися, та рішення, які винесені на голосування, результати голосування, в тому числі результати голосування кожного члена Наглядової 

ради Товариства. 
Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до 

Виконавчого органу Товариства. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради Товариства зберігається у Секретаря Наглядової ради Товариства. 
Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим 
представникам. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Секретарем Наглядової ради Товариства. 

12.10. Інформація про платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту, які емітент протягом звітного року. 
Протягом звітного року емітент не отримував платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента 

13.1. Інформація про акції емітента. 
- тип акцій - прості; 
- форма випуску- іменні, форма існування акцій - бездокументарна; 
- номінальна вартість акції - 15,25 грн (п'ятнадцять гривень двадцять п'ять копійок); 
- загальна кількість випущенних акцій - 10550688 (десять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч шістсот вісімдесят вісім) штук; 
- загальна кількість викуплених власних акцій емітента станом на кінець звітного року - 13874 штук; 
- акції, які перебувають у процесі розміщення відсутні; 
- цінні папери, що конвертуються в акції, чи опціони на акції емітента відсутні; 
- дата реєстрації випуску 27 липня 2010 року номер свідоцтва про реєстрацію випуску 589/1/10.; 
- орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
- дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 19 травня 2011 року. 

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" від 30 березня 2012 року прийняте 
рішення внести (затвердити) зміни до Статуту ПАТ «ЄМЗ» шляхом викладення його в новій редакції. 

Нова редакція Статуту ПАТ "ЄМЗ" зареєстрована державним реєстратором виконкому Єнакієвської міської ради Донецької області Ткачовою Наталією Юріївною 
03.04.2012 р. № 12681050041000051. 

Згідно діючої редакції Статуту Товариства фізичні та юридичні особи - акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів 
Товариства. 

Акціонери Товариства мають право: 
1. Брати участь в управлінні Товариством. 
2. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та Статутом. 
Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства - юридична особа бере 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу. 
3. Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства. 
4. Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність. 
5. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера 

мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства. 
6. Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства. 
7. Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом. 
8. Отримувати дивіденди. 
9. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, 

пропорційно кількості належних їм акцій Товариства. 
Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів: 
1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору. 
2. Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства. 
3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства. 
4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством. 
5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства. 
6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства. 
7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства. 
8. Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства. 
9. Висновків ревізійної комісії та аудитора Товариства. 
10. Річної фінансової звітності. 
11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам. 
12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства. 
13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства. 
14. Переліку афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 
15. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у 

Наглядовій раді Товариства. 
Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими 

пунктом 7.3. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. 
Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3. Статуту. Такі копії документів 

надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером 
витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних 
робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку. 

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення 
кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (складу Наглядової ради Товариства) 
та членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну кількість членів 
Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, з якого проводиться 
відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час 
проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства або обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

У випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, акціонер - власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково 
розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства. 

Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у 
Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про: 

1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне. 
2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 
3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства. 
Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника 

Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером -
працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. 

Акціонери зобов'язані: 
1. Дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства. 
2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства. 
3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. 
4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення. 
5. Зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка 

не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 
Товариства. 

6. Не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності 
Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства. 

7. Своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папері Товариства, про зміну своїх даних. 
8. Не зловживати правами, які надаються у зв'язку з володінням акціями Товариства. 
Акціонер Товариства - юридична особа, яка обрана членом Наглядової ради Товариства, несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у 

Наглядовій раді Товариства. 
Акціонери Товариства мають право здійснювати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України. 
Акціонери не мають права укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові 

зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та передбачається відповідальність за його невиконання. 
У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним законодавством. Грошові кошти, що є у 

Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства, виконання зобов'язань перед 
бюджетом, кредиторами та виконання інших зобов'язань розподіляються Ліквідаційною комісією серед акціонерів, при цьому перевагу одержують власники 
привілейованих акцій, а інші акціонери одержують частину коштів, яка пропорційна вартості акцій, що знаходяться в їх власності. Майно, що передане Товариству 
акціонерами у користування, повертається в натуральній формі без винагороди. 

13.1.2. Інформація про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення. 
Акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення відсутні. 

13.1.3. Інформація про додатковий випуск акцій. 
В звітному році емітентом не приймалось рішень про проведення додаткового випуску акцій. 
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13.1.4. Інформація про викуп власних акцій. 
30 березня 2012 року відбулись Загальні збори акціонерів ПАТ «ЄМЗ», до порядку денного яких було включено питання восьме: «Про попереднє схвалення 

значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх 
граничної сукупної вартості». 

Згідно статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового 
викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними 
зборами рішення про вчинення товариством значного правочину. Згідно статті 69 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів після прийняття 
загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству 
письмову вимогу; протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, 
зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття 
товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. 

У встановлений законодавством термін на письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій акціонера, який зареєструвався для участі у загальних зборах та 
голосував проти прийняття загальними зборами рішення про вчинення товариством значного правочину, ПАТ «ЄМЗ» здійснило викуп 13874 (тринадцять тисяч вісімсот 
сімдесят чотири) штук простих іменних акцій ПАТ "ЄМЗ". 

Внаслідок проведення обов'язкового викупу акцій 16.05.2012 на рахунок емітента в депозитарії ПрАТ "ВДЦП" було зараховано 13874 штук простих іменних акцій 
ПАТ «ЄМЗ». Співвідношення загальної кількості акцій, що були викуплені, до статутного капіталу становить 0,1315%. 

13.1.5. Інформація про анулювання, консолідацію або дроблення акцій. 
Протягом звітного року загальними зборами не приймалося рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій. 

13.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій). 

13.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента. 
Емітент не проводив випуски емісійних цінних паперів (окрім акцій), розділ не застосовується до емітента. 

13.2.2. Інформація про забезпечення за облігаціями кожного випуску. 
Емітент не проводив розміщення облігацій, розділ не застосовується до емітента. 

13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення. 
Емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення відсутні. 

13.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій). 
У звітному році емітентом не приймалось рішення про проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів. 

13.3. Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного року. 
Торгівля акціями ПАТ «ЄМЗ» здійснюється на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" (код ПФТС - ЕИМІ ) . 
- повне найменування організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». 
- між ПАТ «ЄМЗ» та ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» укладено договір про допуск цінних паперів до торгівлі №11-006961 від 23.01.2012; 
- до лістингу організатора торгівлі включені прості іменні акції, бездокументарної форми існування; 
- цінні папери емітента у процесі їх відкритого (публічного) розміщення відсутні; 
- акції ПАТ «ЄМЗ» допущені до торгів та станом на 31.12.2012 знаходяться у Котирувальному списку 2-го рівня Біржового списку ПФТС. 

Найвища ціна однієї акції в 1 кварталі 2012 року - 73,0000 грн.; 
Найнижча ціна однієї акції в 1 кварталі 2012 року - 57,5000 грн.; 
Середня ціна однієї акції протягом 1 кварталу 2012 року - 67,2929 грн.; 
Станом на 31.03.2012 року акції ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. 

Найвища ціна однієї акції в 2 кварталі 2012 року - 68,4300 грн.; 
Найнижча ціна однієї акції в 2 кварталі 2012 року - 31,0000 грн.; 
Середня ціна однієї акції протягом 2 кварталу 2012 року - 47,5668 грн.; 
Станом на 30.06.2012 року акції ПАТ «ЄМЗ» перебувають у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. 

Найвища ціна однієї акції в 3 кварталі 2012 року - 43,0000 грн.; 
Найнижча ціна однієї акції в 3 кварталі 2012 року - 31,2650 грн.; 
Середня ціна однієї акції протягом 3 кварталу 2012 року - 36,9595 грн.; 
Станом на 30.09.2012 року акції ПАТ «ЄМЗ» перебувають у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. 

Найвища ціна на акції протягом 4 кварталу 2012 року - 41,145 грн. за акцію; 
Найнижча ціна на акції протягом 4 кварталу 2012 року - 34,185 грн. за акцію; 
Середня ціна на акції протягом 4 кварталу 2012 року - 37,6410 грн. за акцію; 
Станом на 31.12.2012 року акції ПАТ «ЄМЗ» перебувли у Котирувальному списку 2-го рівня Біржового списку ПФТС. 

Найвища ціна на акції протягом 2012 року - 73,000 грн. за акцію; 
Найнижча ціна на акції протягом 2012 року - 31,000 грн. за акцію; 
Середня ціна ціна на акції протягом 2012 року - 47,103 грн. за акцію 

Загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ «ЄМЗ» у 2012 році - 3,97 млн. грн. 

13.4. Інформація про ринкову капіталізацію емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі.. 

Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 1-му кварталі 2012 року біржового контракту - 66,1963 грн. 
Ринкова капіталізація ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 1-му кварталі 2012 року біржового контракту - 698416508,05 грн. 

Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 2-му кварталі 2012 року біржового контракту - 36,3600 грн. 
Ринкова капіталізація ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 2-му кварталі 2012 року біржового контракту - 383623015,68 грн. 

Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 3-му кварталі 2012 року біржового контракту - 34,9900 грн. 
Ринкова капіталізація ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 3-му кварталі 2012 року біржового контракту - 369168573,12 грн. 

Біржовий курс однієї акції ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 2012 році біржового контракту склав 38,52 грн./акція. 
Ринкова капіталізація станом на день укладення останнього 2012 році біржового контракту склала 0,41 млрд. грн. 

13.5. Інформація щодо дивідендної політики емітента. 
В 2010, 2011, 2012 роках Загальними зборами акціонерів товариства не приймалось рішення про виплату дивідендів. 

13.6. Інформація про особу, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. 
Найменування депозитарію: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889. 
Місцезнаходження: вулиця Тропініна, будинок 7-Г, місто Київ, 04107, Україна. 
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: 
- серія АВ № 498004; 
- дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 27.05.2009 р. № 519; 
- строк дії ліцензії: 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р.; 
- дата видачі ліцензії: 19.11.2009 р.; 
- орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

Найменування зберігача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23785133. 
Місцезнаходження: вулиця Університетська, будинок 52, місто Донецьк, Ворошиловський район, 83050, Україна. 
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: 
- серія АВ № 507121; 
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- дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 17.12.2009 р. № 1187; 
- строк дії ліцензії: 17.12.2009 р. - 17.12.2014 р.; 
- дата видачі ліцензії: 17.12.2009 р.; 
- орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 
Інформація про зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, протягом трьох останніх років: 
Загальними зборами акціонерів від 24.06.2010 протокол №20 прийняті рішення про: 
- переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "ЄМЗ" документарної форми існування у бездокументарну форму існування; 
- обрання депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"; 
- обрання зберігачем, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА 

РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"; 
- припинення з 21 вересня 2010 року ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та дію Договору на ведення реєстру, укладеного з 

реєстроутримувачем - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ". 
Із Депозитарієм та Зберігачем Товариством були укладені відповідні договори. 

13.7. Інформація про цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України. 
Цінні папери емітента, які перебувають в обігу за межами України відсутні. 

13.8. Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів). 
Протягом звітного періоду емітент не видавав інші цінні папери. Рішення про видачу цінних паперів в наступному звітному році не приймалось. 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Розділ XIV. Ф інансова зв ітн ість емітента 

Фінансова звітність, п ідготовлена в ідповідно до м іжнародних стандарт ів бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf) 
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку підписали: 
Печатка 
Аудитори: 

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності підписали: 

Печатка 

Аудитори: 

Т О В П О Н А Д А Н Н Ю А У Д И Т О Р С Ь К И Х Т А К О Н С У Л Ь Т А Ц І Й Н И Х 

П О С Л У Г " А У Д Е К " 

С о р о к і н Б о р и с А б р а м о в и ч 

Ж д а н к о Ю л і й В і к т о р о в и ч 
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" 

Підприємство Публічне акціонерне товаристно"Єнакішський металургійний завод" 
Територія ДОНЕЦЬКА 

Акціонерне товариство 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

7456 

Організаційно-иравоиа форма господарювання 
Орган державного управління Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном 

Вид економічної діяльності 
Середня кількість працівників 
Одиниця виміру: тис. грн. 
Адреса проспект Металургів, буд. 9, ДОНЕЦЬКА обл., 86429 
Складено (зробити позначку 'V* у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандарт ами фінансової звітності 

БАЛАНС 
на 31 грудня 2012 

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРГІОУ 

^ ^ за КОАТУУ 
за КОПФГ 
за СПОДУ 
за КВЕД 

2013 
КОДИ 

01 01 

00191193 
1412000000 

230 
6544 

27.10.0 

Форма №1 Код за ДКУДІ 1801001 

А К Т И В 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
1 2 3 4 

І. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 
залишкова вартість 010 6'232 10*943 
первісна вартість 011 12*037 19*487 
накопичена амортизація 012 ( 5'805 ) ( 8*544 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 429*691 423275 
Основні засоби: 

залишкова вартість 030 2*526*885 2*650*124 
первісна вартість 031 2'681'501 3*046*014 
знос 032 ( 154*616 ) ( 395*890 ) 

Довгострокові біологічні активи: 
справедлива (залишкова) вартість 035 - -

первісна вартість 036 - -

накопичена амортизація 037 ( - ) ( " ) 
Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 040 
інші фінансові інвестиції 045 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 73*561 -

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 4*730 4'345 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 9*326 9*326 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 4*596 ) ( 4*981 ) 
Відстрочені податкові акгиви 060 138*698 21*782 
Гудвіл 065 - -

Інші необоротні активи 070 - -

Гудвіл при консолідації 075 - -

Усього за розділом І 080 3'179'797 3*110*469 
И. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 711*370 717*684 
Поточні біологічні активи 110 - -

Незавершене виробництво 120 221*351 190*869 
Готова продукція 130 41*153 81*304 
Товари 140 - -

Векселі одержані 150 - -

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
чиста реалізаційна вартість 160 24*936*076 15*045*587 
первісна вартість 161 24*939*577 15*049*085 
резерв сумнівних боргів 162 ( 3*501 ) ( 3*498 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
з бюджетом 170 272*734 213*600 
за виданими авансами 180 403*284 385*005 
з нарахованих доходів 190 - 73*561 
із внутрішніх розрахунків 200 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 19*191 6*222 
Поточні фінансові інвестиції 220 16*339 16*339 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 

в національній валюті 230 112*900 14*926 
у тому числі в касі 231 19 -

в іноземній валюті 240 90*695 25*979 
Інші оборотні активи 250 173*497 144*447 
Усього за розділом 11 260 26*998*590 16*915*523 

НІ. Витрати майбутніх періодів 270 103*396 9*327 
IV.Необоротні активи та групи вибуття 275 - -

Баланс 280 30*281*783 20*035*319 



Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал 

Статутний капітал 300 160'898 160*898 
Пайовий капітал 310 - -

Додатковий вкладений капітал 320 - -

Інший додатковий капітал 330 538'744 455'999 
Резервний капітал 340 40'224 40*224 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 <367*213) (215*612) 
Неоплачений капітал 360 ( - ) ( " ) 
Вилучений капітал 370 ( " ) ( 922 ) 
Накопичена курсова різниця 375 - -

Усього за розділом І 380 372*653 440-587 
Частка меншості 385 - -

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400 211*758 242*993 
Інші забезпечення 410 - -

Сума страхових резервів 415 - -

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті 
переможцям лотереї 

417 * -

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, 
не забезпеченого сплатою участі у лотереї 

418 

Цільове фінансування 1 420 - -

Усього за розділом II 430 211*758 242-993 
ІП. Довгострокові зобов'язання 

Довгострокові кредити банків 440 - -

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 750 830 
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -

Інші довгострокові зобов'язання 470 4'793'089 10*087*917 
Усього за розділом III 480 4-793*839 І0'088'747 

IV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків 500 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 510 „ _ 
Векселі видані 520 4'405 4'405 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 530 23771*040 8*288*672 
Поточні зобов'язання за розрахунками: 
з одержаних авансів 540 1*029*950 875*483 
з бюджетом 550 7*724 7*346 
з позабюджетних платежів 560 - -

зі страхування 570 8'222 8798 
з оплати праці 580 14*813 16'176 
з учасниками 590 - -

із внутрішніх розрахунків 600 - -

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
угримуваними для продажу 605 „ „ 
Інші поточні зобов'язання 610 67*003 62'043 
Усього за розділом IV 620 24*903*157 9-262*923 

V. Доходи майбутніх періодів 1 630 376 69 
Баланс 1 \ 

— — і ,! 640 30*281'783 20-035-319 

Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим цеіпральіі 
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 

Керівник 

Головний бухгалтер 

органом виконавчої влади у галузі статистики. 

V 

Додкоритов Олександр Леонідович 
т.« V ) 

b -її"и уй^, е ц ь к и й Микола Олександрович 



Додаток 
до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку З 

Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство 
Публічне акціонерне товариство" Єнакіевський металургійний завод" 
Територія ДОНЕЦЬКА 
Орган державного управління 
Державне агентство України з управління державними корпоративними 
правами та майном 
Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство 
Вид економічної діяльності Виробництв чавуну, сталі та феросплавів 
Складено (зробити позначку V у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Одиниця виміру: тис. грн. 
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за Рік 2012 р. 

за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 

за СПОДУ 

за КОПФГ 
за КВЕД 

КОДИ 
2013 І 01 01 

00191193 
1412000000 

6544 

230 
27.10.0 

Форма N2 КодзаДКУД 1801003 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛ ЬТАТИ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010 19*926*344 21*363*100 

Податок на додану вартість 015 ( 1*839*259 ) ( 2*070*522 ) 
Акцизний збір 020 ( - ) ( * ) 

025 ( - ) ( - ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 5*303*999 ) ( 5*592*448 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 035 12*783*086 13*700*130 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 040 ( 13*064*797 ) ( 14*746*347 ) 
Валовий; 
прибуток 050 
збиток 055 ( 281*711 ) ( 1*046*217 ) 

Інші операційні доходи 060 184*054 25*830*622 
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 

Адміністративні витрати 070 ( 254*718 ) ( 231*970 ) 
Витрати на збут 080 ( 341*298 ) ( 266*469 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 233*440 ) ( 25*424*487 ) 

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
прибуток 100 т 

збиток 105 ( 927*113 ) ( 1*138*521 ) 
Доход від участі в капіталі 110 - -

Інші фінансові доходи 120 2*137*681 1*885*535 
Інші доходи 1 130 265*328 244*123 
Фінансові втрати 140 ( 972*088 ) ( 240*906 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( - ) ( - ) 



1 2 3 4 
Інші витрати 160 ( 317-461 ) ( 268*018 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -

Фінансові резу льтати від звичайної діяльності 
до оподаткування: 

прибуток 170 186*347 482*213 
збиток 175 ( - ) ( - ) 
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності 176 
у т, ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності 177 ( - ) ( - ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 116*916 232*933 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - . 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 

прибуток 190 69*431 249*280 
збиток 195 ( - ) ( - ) 

Надзвичайні: 
доходи 200 
витрати 205 ( - ) ( - ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 - -

Частка меншості 215 - -

Чистий: 
прибуток 220 69*431 249*280 
збиток 225 ( - ) ( - ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

Ч рядка 130 грифа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 11*808*045 13*695*342 
Витрати на оплату праці 240 430*570 401*014 
Відрахування на соціальні заходи 250 181*387 142*797 
Амортизація 260 250*177 138*715 
Інші операційні витрати 270 976*534 878*332 
Разом 280 13*646*713 15*256*200 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИ [БУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва ета п і 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 10541969 10550688 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 1 

320 6,58615 23,62690 

Скоригований чистий прибу ток (збиток) на 1 | 
одну просту акцію \ \ 330 
Дивіденди на одну просту акцію \ \ 340 - -



Додаток 
до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 4 

Підприємство 
Публічне акціонерне товариство"Єнакіевський металургійний завод" 
Територія ДОНЕЦЬКА 

Організаційно-правова 

форма господарювання 

Вид економічної діяльності 
Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис, гри. 

Акціонерне товариство 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ 

за КВЕД 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
за Рік 2012 р. 

коди 
2012 12 3 1 

00191193 
1412000000 

230 
27.10.0 

V 

Форма N3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний період 
За аналогічний 

період 
попереднього року 

1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 19'377'083 17* 175'924 
Погашення векселів одержаних 015 - -

Покупців і замовників авансів 020 365*695 917*226 
Повернення авансів 030 949 1*777 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 722 384 
Бюджету податку на додану вартість 040 414*990 507*123 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

045 1 " 

Отримання субсидій, дотацій 050 52 53 
Цільового фінансування 060 - -

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 247 213 
Інші надходження 080 13*894*618 18*280*845 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 26*606*313 ) ( 27*133*564 ) 
Авансів 095 ( 3*074*779 ) ( 4*667*207 ) 
Повернення авансів 100 ( 153*787 ) ( 944*933 ) 
Працівникам 105 ( 358*971 ) ( 332'34Х ) 
Витрат на відрядження 110 ( 3*781 ) ( 5*078 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( - ) ( - ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( і з ) ( із ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 195*341 ) ( 173*259 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів 
(обов'язкових платежів) 

130 ( 93*927 ) ( 81*365 ) 

Цільових внесків 140 ( 12*802 ) ( 9*932 ) 



1 2 3 4 
Інші витрачання 145 ( 3485*340 ) ( 2*783*204 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 69'303 752*642 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 69*303 752*642 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 
Реалізація: 

фінансових інвестицій 180 11*920 
необоротних активів 190 9 129 
майнових комплексів 200 - -

Отримані: 
відсотки 210 * 

дивіденди 220 - -

Інші надходження 230 127 500 
Придбання: 

фінансових інвестицій 240 ( - ) ( 12 ) 
необоротних активів 250 ( 222*674 ) ( 539*804 ) 
майнових комплексів 260 ( - ) ( - ) 

Інші платежі 270 ( 21*179 ) ( 96*306 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (231*797) (635*493) 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (231*797) (635*493) 
III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 
Надходження власного капіталу 310 - -

Отримані позики 320 80 -

Інші надходження 330 - -

Погашення позик 340 ( - ) ( - ) 
Сплачені дивіденди 350 ( - ) ( - ) 
Інші платежі 360 ( 922 ) ( - ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (842) -

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 (842) 
Чистий рух коштів за звітний період | 400 (163*336) 117*149 
Залишок коштів на початок року | 410 203*595 85*332 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 646 1*114 
Залишок коштів на кінець року \\ \ 430 40*905 203*595 

Керівник 

Головний бухгалтер 

рддкорнтов Олександр Леонідович 
^ > (прізвище) 

< - \с Білецький Микола Олександрович 
' (прізвище) 



Додаток 
до положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 5 

Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство: Публічне акціонерне товариство"Єнакієвський металургійний завод" 

Територія: ДОНЕЦЬКА 

Орган державного \ правііння Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном 

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство 

Вид економічної діяльності: Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

Складено (зробити позначку ' V у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис. грн. 

Звіт про власний капітал 
за Рік 2012 р. 

за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за СПОДУ 
за КОПФГ 
за КВЕД 

Форма №4 

КОДИ 
2012 12 

00191193 

1412000000 

6544 

230 

27.10.0 

3 1 

К о д з а Д К У Д 1801005 

Стаття К 
0 
д 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі-
лений 

прибуток 

Неопла-
чеиий 

капітал 

Вилучений 
капітал 

Накопи-
чена 

курсова 
різниця 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11 
Залишок на початок 
року 010 160'898 _ 538744 40'224 (367*213) 372*653 
Коригування: 
Зміна облікової 
політики 020 
Виправлення помилок 030 - - - - - - - - - -

Інші зміни 040 - - - - - - - - - -

Скоригований зали-
шок на початок року 050 160'898 538744 40*224 (367*213) 372*653 
Переоцінка активів: 
Дооцінка основних 
засобів 060 
Уцінка основних 
засобів 070 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 10 11 
Дооцінка незаверше-
ного будівництва 080 . _ _ . . . 
Уцінка незавершеного 
будівництва 090 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 
Дооцінка немате-
ріальних активів 100 _ _ . О 

Уцінка немате-
ріальних активів 110 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 
Використання дооцінки 
необоротних активів 

120 - - - (82745) - 82'170 - - - (575) 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 130 69*431 69*431 
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 140 ( - ) ( - ) 
Спряму вання прибутку 
до статутного капіталу 150 _ _ ( - ) _ 
Відрахування до 
резервного капіталу 160 _ ( - ) _ 
Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 

170 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 
Погашення заборго-
ваності з капіталу 190 _ 

Сума чистого прибутку на створення 
<• п-м {ія "ті і': її і -.и л і о 

200 
- - - - - - - - - -

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 (922) (922) 
Перепродаж викуп-
лених акцій (часток) 220 _ а» 

Анулювання викупле-
них акцій (часток) 230 ( - ) ( ' ) 
Вилучення частки в 
капіталі 240 ( - ) ( " ) 
Зменшення номіналь-
ної вартості акцій 250 ( - ) _ - ( " ) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 
Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодо-
ваних збитків 260 ( - ) ( - ) 
Безкоштовно отримані 
активи 270 _ 
Інші зміни 280 - - - - - - - - - -

Разом змін в капіталі 290 - - - (82*745) - 151*601 - (922) - 67*934 
Залишок на кінець 
року 

300 160*898 і - 455*999 40*224 (215*612) - (922) - 440*587 

Керівник 

Головний бухгалтер 
(підпис") '* 

Подкоритов Олександр Леонідович 
(прізвище) 

Біленький Микола Олександрович 
(прізвище) 
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ПА Т «ЄМЗ» 
Примітки до фінансової звітності за 2012р. 

Зміст 
1 Загальна інформація і діяльність 2 
2 Умови, в яких працює компанія 2 
3 Основні положення облікової політики 2 
4 Істотні бухгалтерські оцінки і судження при застосуванні облікової політики 8 
5 Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами 10 
6 Основні засоби та незавершене будівництво 12 
7 Товарно-матеріальні запаси 13 
8 Відстрочені витрати 13 
9 Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість 14 
10 Грошові кошти і їх еквіваленти 15 
11 Акціонерний капітал, нерозподілений прибуток 15 
12 Кредиторська заборгованість по основній діяльности і іншої кредиторської заборгованості 16 
13 Зобов'язання по пенсійному забезпеченню 17 
14 Дохід від реалізації метало продукції по ринках 18 
15 Звіт про сукупний дохід (прибуток) 18 
16 Витрати 18 
17 Прибутки 19 
18 Фінансові результати 19 
19 Податок на прибуток 20 
20 Умовні та інші зобов'язання 21 
21 Справедлива вартість фінансових інструментів 23 
22 Представлення фінансових інструментів по категоріях оцінки 23 

1 



ПАТ «ЄМЗ» 
Примітки до фінансової звітності за 2012р. 

1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Публічне акціонерне товариство «Єнакіївський металургійний завод» було створено в 1897 році як державне 
підприємство. У 1993 році, в рамках програми приватизації в Україні, підприємство було перетворено у 
відкрите акціонерне товариство. У 2011 році до ЄМЗ був приєднаний Макіївський металургійний завод.. 
Об'єднання відбулося за допомогою оренди всіх виробничих активів та найму співробітників, які раніше 
працювали на Макіївському металургійному заводі. Реєстроване 31.03.2011р. Публічне акціонерне 
товариство "Єнакіївський металургійний завод" з філією в м. Макіївка (далі - Компанія ) входить до групи 
Метінвест." 
Метінвест та її дочірні підприємства (далі - Група «Метінвест») є інтегрованою компанією з виробництва 
сталі, яка володіє активами в кожній ланці виробничого ланцюга - від видобутку залізної руди та коксівного 
вугілля та виробництва коксу до виробництва напівфабрикатів і готової продукції, а також трубопрокату та 
виробництва листової і рулонної сталі. Компанія функціонує як частина дивізіону по виробництву сталі 
Метінвесту. Відповідно у Компанії є значні операції і баланси з іншими компаніями Групи «Метінвест» і 
«СКМ» , У зв'язку з вертикальною інтеграцією операцій Групи «Метінвест», Компанія залежить від 
безперервної підтримки з боку Метінвесту. 
Основною діяльністю Компанії є виробництво напівфабрикатів та готової продукції зі сталі. 
Юридична адреса Компанії: Україна, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Металургів 9. 

2 УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ КОМПАНІЯ 

Фінансові результати в значній мірі залежать від 1) світових факторів, які впливають на ціни на сталь, 
залізну руду і вугілля; 2) фіскальної та економічної політики, що реалізовується урядом України та 3) 
політики Метінвесту щодо принципів включення Групи на вертикально інтегрований процес виробництва 
сталі. 

Металургійна галузь історично схильна циклічності та впливу загальної економічної ситуації. Після періоду 
тривалого зростання до 2008 року, починаючи з останнього кварталу 2008 року, Компанія, як і будь-яке інше 
підприємство її галузі, піддалася негативному впливу спаду світової економіки, який характеризувався 
різким падінням попиту і цін на металургійну продукцію. Після цього настав період поступового відновлення 
економіки, оскільки уряди багатьох країн впроваджували стимулюючі програми для підтримки слабких 
економік. Протягом цього періоду Компанія відзначила підвищення попиту на її продукцію і поступове 
зростання цін на сталь, однак цей попит і ціни не досягли докризового рівня. 

Економіка України схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, 
спостережуваних в інших країнах світу. Останні роки ознаменувалися відносною політичною стабільністю та 
реалізацією урядом України економічних і податкових реформ, націлених на розвиток законодавчої, 
податкової та нормативної баз. Майбутня стабільність економіки в значній мірі залежить від успіху цих 
реформ і від ефективності прийнятих економічних, фінансових та монетарних заходів, а також від здатності 
уряду забезпечити нові та існуючі боргові зобов'язання. 

ПАТ «ЄМЗ» це один з трьох металургійних комбінатів Метінвесту в Україні. Крім того, Компанія отримує 
більшість залізної руди і вугілля від дочірніх компаній Метінвесту і також реалізує більшість своєї продукції 
дочірнім компаніям Метінвесту. Більш того, Метінвест виконує функцію централізованого казначейства. 
Метінвест раціонально підходить до своїх бізнес і операційних процесів і прагне домогтися змін, які можуть 
вплинути на покращення її фінансових та операційних результатів. 

З Основні ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Основа підготовки. Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), використовуючи балансову вартість активів і зобов'язань відносно Компанії,. При 
підготовці цієї фінансової звітності використовувалися положення облікової політики Компанії відповідно до 
МСФЗ. Основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, описані 
нижче. Ці положення облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних 
періодів, якщо не вказане інше. 

Ця фінансова звітність підготовлена за принципом обліку за історичною вартістю, за винятком основних 
засобів, які оцінюються за переоціненою вартістю 

Компанія припинила подавати фінансову звітність згідно до Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, попередньо подавши її за 2011 рік, також склало фінансову звітність за 2011 рік по 
МСФЗ, яка чітко та беззастережне відповідає МСФЗ. МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності» в звіті за 2012 рік не застосовується. 
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ПАТ «ЄМЗ» 
Примітки до фінансової звітності за 2012р. 

Фінансова звітність Компанії представлена в тисячах гривен, згідно законодавства України. Примітки до 
фінансової звітності в мільйонах гривен. Якщо не вказане інше, усі суми в Примітках приведені з 
округленням до мільйонів. 

Істотні бухгалтерські оцінки і судження при застосуванні облікової політики. Підготовка 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає, щоб керівництво застосовувало власний розсуд, оцінки і 
допущення, які впливають на застосування облікової політики і вказану в звіті величину активів і зобов'язань, 
прибутків і витрат. Оцінки і пов'язані з ними допущення засновані на минулому досвіді і інших чинниках, які 
при існуючих обставинах є обгрунтованими, результати яких формують основу професійних суджень про 
балансову вартість активів і зобов'язань, які не доступні з інших джерел. Не дивлячись на те, що ці оцінки 
грунтуються на усій наявній у керівництва інформації про поточні обставини і події, фактичні результати 
можуть відрізнятися від цих оцінок. Області, де такі судження особливо важливі, області, які 
характеризуються підвищеною складністю, і області, де допущення і розрахунки мають велике значення для 
фінансової звітності по МСФЗ, описані в Примітці 4. 

Перерахунок іноземної валюти. Статті, показані у фінансовій звітності оцінюються з використанням 
валюти основного економічного середовища, в якій Компанія працює (функціональної валюти). Суми у 
фінансовій звітності оцінені і представлені в національній валюті України, гривні, яка є функціональною 
валютою і валютою представлення звітності Компанії. Операції в іноземній валюті враховуються за 
обмінним курсом Національного банку України (НБУ), встановленому на дату операції. Курсові різниці, що 
виникають в результаті розрахунку по операціях в іноземній валюті, включаються в звіт про фінансові 
результати на підставі обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції. 

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривни по офіційному курсу обміну, 
який встановлює Національний банк України (НБУ) на відповідну звітну дату. Прибуток і збитки від курсових 
різниць, що виникають в результаті перерахунку активів і зобов'язань, показуються у складі курсових різниць 
в звіті про фінансові результати. 

На 31 грудня 2012 року, основний курс обміну, що використався для перерахунку сум в іноземній валюті, 
склав 7.993 гривен за долар США (31 грудня 2011 року - 7.9898 гривен за долар СІІІА). 

Нині українська гривна не є вільно конвертованою валютою за межами України. 

Основні засоби. Основні засоби враховуються використовуючи модель переоцінки. Справедлива вартість 
визначається за підсумками оцінки, проведеної незалежними оцінювачами. Регулярність переоцінки 
залежить від зміни справедливої вартості переоцінюваних активів. Наступні вступи основних засобів 
враховуються за первинною вартістю. Первинна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з 
придбанням активів. Вартість активів, побудованих власними силами, включає вартість матеріалів, прямі 
витрати на оплату праці і відповідну частину виробничих накладних витрат. За станом на 31 грудня 2012 
року і 31 грудня 2011 року основні засоби враховувалися за переоціненою вартістю, мінус накопичена 
амортизація і знецінення. 

Збільшення балансової вартості основних засобів за підсумками переоцінки відбивається в звіті про сукупний 
дохід і збільшує резерв переоцінки в капіталі. Після переоцінки об'єкту основних засобів накопичена 
амортизація на дату переоцінки віднімається з валової балансової вартості активу, після чого чиста вартість 
активу трансформується до його переоціненої вартості. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує 
попереднє збільшення балансової вартості того ж активу, признається в звіті про сукупний дохід і зменшує 
раніше визнаний резерв переоцінки в складі капітала. Усі інші випадки зменшення балансової вартості 
відбиваються в звіті про фінансові результати. Резерв переоцінки, відбитий у складі капіталу, відноситься 
безпосередньо на нерозподілений прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки реалізована, тобто коли 
актив реалізується або списується або коли Компанія продовжує його використовувати. У останньому випадку 
сума реалізованої переоцінки є різницею між амортизацією на основі переоціненої балансової вартості активу і 
амортизацією на основі його первинної вартості. 

Після визнання основні засоби поділяються на компоненти, що представляють собою об'єкти, вартість яких 
значна і які можуть амортизуватися окремо. 

Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які признаються окремо, капіталізується, а балансова 
вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в тих випадках, 
коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від основного засобу. Усі інші витрати 
признаються в звіті про фінансові результати у складі витрат в тому періоді, в якому вони понесені. 

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше 
використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток і збитки від вибуття активів 
визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і балансової вартості цих активів і признаються в звіті 
про фінансові результати. 
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Амортизація основних засобів враховується в звіті про фінансові результати, використовуючи лінійний 
метод з тим, щоб зменшити первинну або переоцінену вартість окремих активів до ліквідаційної вартості 
протягом терміну їх експлуатації, що залишився. Амортизація нараховується з моменту введення активів в 
експлуатацію. Очікувані залишкові терміни експлуатації наступні: 

Ліквідаційна вартість основного засобу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б нині від вибуття 
активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання об'єкту основних засобів були 
такими, які очікуються у кінці терміну його експлуатації. Коли Компанія має намір використовувати основний 
засіб до кінця періоду його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого основного засобу прирівнюється 
до нуля. 

Компанія капіталізує витрати по позикових засобах, які безпосередньо відносяться до придбання, 
будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, у складі вартості цього активу. 

Вартість робіт по проектно-дослідницьких роботах (ПДР) і техніко-економічному обгрунтуванні (ТЕО) 
придбання або будівництва об'єктів основних засобів відноситься або: 

• на витрати періоду - якщо на момент здійснення цього виду витрат у Компанії відсутня абсолютна 
упевненість в тому, що об'єкти основних засобів, по яких проведені ПДР або підготовлене ТЕО, 
будуть придбані (оскільки у такому разі не виконується один з критеріїв визнання витрат активами -
вірогідність отримання майбутніх економічних вигод); 

• на вартість капітального будівництва або об'єктів основних засобів - якщо на момент здійснення 
цього виду витрат у Компанії є докази, що відповідні об'єкти капітального будівництва будуть 
побудовані, або об'єкти основних засобів придбані (наприклад, укладений договір з постачальником 
основних засобів або затверджений проект по будівництву основних засобів). 

Не допускається сторнування і капіталізація раніше визнаних витрат по проектно-дослідницьких роботах 
(ПДР) і техніко-економічному обгрунтуванні (ТЕО) у випадку якщо Компанія згодом приймає рішення про 
придбання або будівництво об'єктів основних засобів і стверджує інвестиційний проект. 

Незавершене будівництво є авансами за основні засоби і вартість основних засобів, будівництво яких ще не 
завершене. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. 

Знецінення нефінансових активів. Активи, термін експлуатації яких не обмежений, не амортизуються, 
але розглядаються щорічно на предмет знецінення. Активи, що амортизуються, аналізуються на предмет їх 
можливого знецінення у разі яких-небудь подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування 
балансової вартості може стати неможливим. Збиток від знецінення признається в сумі, на яку балансова 
вартість активу перевищує вартість його відшкодування, а також суму переоцінки, раніше визнану у складі 
капіталу. Вартість відшкодування активу - це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж 
або вартість використання, залежно від того, яка з них вище. Для оцінки можливого знецінення активи 
групуються на найнижчому рівні, на якому існують окремо розрізняні грошові потоки (на рівні одиниць, що 
генерують грошові кошти). Нефінансові активи, окрім гудвіла, що піддалися знеціненню, на кожну звітну дату 
аналізуються на предмет можливого сторнування знецінення. 

Визнання фінансових інструментів. Компанія визнає фінансові активи і зобов'язання у своїй звітності 
тільки тоді, коли вона є учасником договору відносно купівлі (виникнення) таких інструментів. 

Дебіторська і кредиторська заборгованість признається по методу нарахувань, тобто результати угод і інших 
подій признаються при їх настанні і враховуються в тому звітному періоді, в якому вони сталися. 
Торговельна дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) признається у момент передачі ризиків 
і вигод, пов'язаних з володінням продукції (товарами), покупцеві. 

Первинне визнання фінансових інструментів• Фінансові активи і зобов'язання спочатку враховуються за 
справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при первинному 
визнанні якнайкраще підтверджує ціна операції, за винятком операцій з пов'язаними сторонами, які 
проводяться за ціною, встановленою контрактом. Прибуток або збиток при первинному визнанні 
враховується тільки тоді, коли є різниця між справедливою вартістю і ціною операції, яку можуть підтвердити 
існуючі поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, для яких використовується 
тільки відкрита ринкова інформація. 

Залишкові терміни експлуатації, років 
Будівлі і споруди 
Машини і виробниче устаткування 
Інші основні засоби 

2 - 60 років 
2 - 3 5 років 
2 - 1 0 років 
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Наступна оцінка фінансових інструментів. Після первинного визнання фінансові зобов'язання, 
дебіторська заборгованість Компанії оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективної процентної ставки, а фінансові активи - за вирахуванням збитків, що зазнали, від знецінення. 
Премії і дисконт, включаючи первинні витрати на проведення операції, включаються в балансову вартість 
відповідного інструменту і амортизуються з використанням ефективної процентної ставки інструменту. 

Знецінення фінансових активів. За наявності у Компанії об'єктивного доказу знецінення фінансового 
активу, і у разі, якщо його балансова вартість (розрахована по методу амортизованої вартості) перевищує 
відшкодовувану вартість, вважається, що фінансовий актив знецінився. Відшкодована вартість фінансового 
активу дорівнює величині майбутніх грошових потоків, дисконтованих з використанням ефективної ставки 
відсотка. Балансова вартість зменшується до величини відшкодованої вартості шляхом створення резерву 
по відповідних статтях фінансових активів. Сума збитку від знецінення фінансових активів включається у 
відповідний рядок звіту про фінансові результати за звітний період. 

Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (і) 
активи погашені або права на грошові потоки від них витекли іншим чином, (іі) коли Компанія передала, в 
основному, усі риски і вигоди володіння або (ііі) коли Компанія не передавала і не зберігала, в основному, усі 
риски і вигоди володіння, але не зберегла контроль. Контроль зберігається, коли контрагент не має 
практичної можливості цілком продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткових 
обмежень на продаж. 

Запаси. Товарно- матеріальні запаси показані за первинною вартістю або чистою вартістю реалізації, 
поклад від того, яка з них нижче. Вартість запасів визначається по середньозваженому методу та зокрема по 
ідентифікованої вартості. Вартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість 
сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, 
розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат по позикових засобах. 
Чиста вартість реалізації є розрахунковою ціною реалізації в ході нормального ведення бізнесу за 
вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом і відповідних витрат на збут. 

Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість. 
Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість спочатку враховуються 
за справедливою вартістю, а надалі оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на знецінення. Резерв на знецінення дебіторської 
заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідоцтво того, що Компанія не зможе 
отримати повну суму заборгованості відповідно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що 
дебіторська заборгованість по основній діяльності знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі 
боржника, вірогідність його банкрутства або фінансової реорганізації, а також несплата або прострочення 
платежу. Сума резерву є різницею між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю майбутніх 
грошових потоків, дисконтованих по первинній ефективній процентній ставці. Балансова вартість активу 
зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку признається в звіті про фінансові результати у 
складі інших операційних витрат. Коли дебіторська заборгованість по основній діяльності стає 
неповоротною, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість по основній діяльності. 
Повернення раніше списаних сум кредитується за рахунок загальних витрат в звіті про фінансові 
результати. 

Передоплати. Передоплати враховуються за первинною вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. 
Передоплата відноситься в категорію довгострокової передоплати, якщо товари або послуги, за які була 
вироблена передоплата, будуть отримані більш ніж через рік, або якщо передоплата відноситься до активу, 
який при первинному визнанні відноситься в категорію необоротних активів. Передоплати за активи, що 
придбавалися, переносяться на балансову вартість активу, коли Компанія отримала контроль над цим 
активом і існує вірогідність того, що Компанія отримає економічні вигоди від його використання. Інші 
передоплати відбиваються в звіті про фінансові результати, коли отримані товари або послуги, за які були 
вироблені передоплати. Якщо є свідоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься 
передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується, а відповідний збиток від 
знецінення признається в звіті про фінансові результати. 

Векселі. Розрахунок по деяких продажах і закупівлях виробляється за допомогою векселів, які є 
договірними борговими інструментами. 

Грошое/ кошти і їх еквіваленти. Грошові кошти і їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на 
банківських рахунках до запитання і інші короткострокові високоліквідні інвестиції з первинним терміном 
розміщення до трьох місяців. Всі грошові кошти обліковуються за номінальною вартістю. 

Витрати майбутніх періодів. Витрати майбутніх періодів враховуються за первинною вартістю мінус 
наступна амортизація і знецінення. Витрати майбутніх періодів відбиваються в звіті про фінансові 
результати за допомогою амортизації, протягом періоду використання відповідних елементів у виробничому 
процесі. 

5 



ПА Т «ЄМЗ» 
Примітки до фінансової звітності за 2012р. 

Акціонерний капітал. Сума простих акцій/долий підприємства класифікується як капітал. Витрати, 
безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, враховуються в капіталі як зменшення суми вступів за 
вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості отриманої винагороди над номінальною 
вартістю випущених акцій враховується як емісійний дохід. 

Дивіденди. Дивіденди признаються як зобов'язання і віднімаються з капіталу на звітну дату, тільки якщо 
вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається в примітках до фінансової 
звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати або запропоновані або оголошені після звітної дати, але 
до затвердження фінансової звітності до випуску. Якщо зобов'язання по виплаті дивідендів погашається 
більш ніж через один рік після звітної дати, воно включається до складу довгострокових зобов'язань і 
оцінюється за приведеною вартістю майбутніх грошових потоків, які буде потрібно для погашення 
зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові оцінки 
вартості грошей в часі і риски, властиві зобов'язанню. Ефект первинного дисконтування дивідендів і 
подальша зміна дисконту враховуються безпосередньо в капіталі. 

Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість. 
Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість признається і 
спочатку оцінюється відповідно до політики обліку фінансових інструментів. Надалі інструменти з 
фіксованим терміном погашення переоцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням витрат на проведення 
операції, а також усіх премій і дисконту при розрахунку. Фінансові зобов'язання без фіксованого терміну 
погашення надалі враховуються за справедливою вартістю 

Аванси отримані. Аванси визнаються за спочатку отриманих сум. 

Резерви по зобов'язаннях і платежах. Резерви по зобов'язаннях і платежах є нефінансовими 
зобов'язаннями і признаються у випадках, коли Компанія має юридичні або передбачувані зобов'язання в 
результаті минулих подій, коли існує вірогідність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися по 
зобов'язаннях, і їх суми можна розрахувати з достатньою мірою точності. Коли існують декілька схожих 
зобов'язань, вірогідність того, що буде потрібно відтік грошових коштів для їх погашення, визначається для 
усього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навіть коли вірогідність відтоку грошей відносно якої-
небудь позиції, включеної в один і той же клас зобов'язань, невелика. 

Коли Компанія чекає, що резерв буде відшкодований, наприклад, відповідно до договору страхування, сума 
відшкодування признається як окремий актив, причому тільки у випадках, коли відшкодування практично 
гарантоване. 

Резерви оцінюються за приведеною вартістю витрат, які, як очікується, буде потрібно для погашення 
зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові оцінки 
вартості грошей в часі і риски, властиві зобов'язанню. Збільшення резерву з часом признається як 
процентна витрата. 

Умовні активи і зобов'язання. Умовний актив не признається у фінансовій звітності. Інформація про нього 
розкривається в тих випадках, коли існує вірогідність отримання економічних вигод від його використання. 

Умовні зобов'язання не признаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує вірогідність відтоку 
ресурсів, для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, і їх суму можна розрахувати з достатньою мірою 
точності, інформація про умовні зобов'язання розкривається у фінансовій звітності, крім випадків, коли 
вірогідність відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди, є незначною. 

Винагороди працівникам. План зі встановленими внесками. Компанія платить на користь своїх працівників 
передбачені законодавством внески до Пенсійного фонду України. Внески розраховуються як відсоток від 
поточної валової суми заробітної плати і відносяться на витрати по мірі їх понесення. До складу витрат на 
оплату праці в звіті про фінансові результати включені пенсії, що виплачуються на розсуд Компанії, і інші 
пенсійні виплати. 

Винагороди працівникам. План зі встановленими виплатами. Компанія бере участь в державному 
пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, 
що працюють на робочих місцях з шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами. Компанія також надає 
на певних умовах единоразові виплати при виході на пенсію. Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з 
пенсійним планом зі встановленими виплатами, є поточною вартістю певного зобов'язання на звітну дату 
мінус коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток і вартість минулих послуг. Зобов'язання по 
встановлених виплатах розраховується щорічно незалежним актуарієм з використанням методу 
прогнозованої умовної одиниці. Поточна сума зобов'язання по пенсійному плану зі встановленими 
виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових коштів із 
застосуванням процентних ставок по високоліквідних корпоративних облігаціях, деномінованих в тій же 
валюті, в якій виробляються виплати, а термін погашення яких приблизно відповідає терміну цього 
зобов'язання. Актуарні прибуток і збитки, що виникають в результаті минулих коригувань і змін в актуарних 
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допущеннях, відносяться на фінансовий результат протягом очікуваного середнього терміну трудової 
діяльності працівників, що залишився, якщо вказані прибуток і збитки перевищують більше з 10% від 
вартості активів плану або 10% від вартості зобов'язань за планом зі встановленими виплатами. Вартість 
минулих послуг працівників негайно відбивається в звіті про фінансові результати, крім випадків, коли зміни 
пенсійного плану залежать від продовження трудової діяльності працівників протягом певного періоду часу 
(період, протягом якого виплати стають гарантованими). В цьому випадку вартість минулих послуг 
працівників амортизується по методу рівномірного списання упродовж періоду, коли виплати стають 
гарантованими. 

Податок на прибуток. Витрати по податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок. 
Поточний податок на прибуток у фінансовій звітності розраховується відповідно до українського 
законодавства, яке діє на звітну дату. 

Відстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань відносно перенесених 
з минулих періодів податкових збитків і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і 
зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення при 
первинному визнанні, відстрочені податки не признаються відносно тимчасових різниць при первинному 
визнанні активу або зобов'язання у разі операції, що не є об'єднанням компаній, коли така операція при її 
первинному обліку не впливає ні на фінансовий, ні на податковий прибуток. Суми відстрочених податків 
розраховуються по ставках оподаткування, які введені в дію або мають бути введені в дію на звітну дату і 
які, як очікується, застосовуватимуться в періодах, коли буде сторнирована тимчасова різниця або 
використаний перенесений податковий збиток (на31 грудня 2012 року-15%, на 31 грудня 2011 року-23%). 

Відстрочені податкові активи і зобов'язання згортаються усередині Компанії. Відстрочені податкові активи, 
що віднімаються для оподаткування, і перенесені з попередніх періодів податкові збитки признаються тільки 
в тій мірі, в якій існує вірогідність отримання прибутку оподаткування, відносного якій можна буде 
реалізувати тимчасові різниці. 

Податок на додану вартість. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% стягується при постачаннях 
товарів або послуг на території України, включаючи постачання без чітко певної суми винагороди, і імпорті 
товарів в Україну (окрім випадків, чітко передбачених законодавством відносно постачань, звільнених від 
оподаткування ПДВ); 0% застосовується при експорті товарів і відповідних послуг. Вихідний ПДВ при 
продажі товарів і послуг враховується у момент отримання товарів або послуг клієнтом або у момент 
надходження платежу від клієнта, залежно від того, що сталося раніше. ПДВ, що входить, враховується 
таким чином: право на кредит по ПДВ, що входить, при закупівлях виникає у момент отримання накладної 
по ПДВ, яка видається у момент надходження оплати постачальникові або у момент отримання товарів або 
послуг, залежно від того що відбувається раніше, або право на кредит по ПДВ, що входить, при імпорті 
товарів або послуг виникає у момент сплати податку. 

ПДВ по продажах і закупівлях признається в балансі згорнуто і показується як актив або зобов'язання до 
розміру, задекларованого в ПДВ деклараціях. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської 
заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення враховується по валовій сумі заборгованості, 
включаючи ПДВ. 

Визнання доходів. Прибутки оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди або засобів, які 
мають бути отримані, за продані товари і надані послуги в ході звичайної господарської діяльності Компанії. 
Виручка від реалізації показана без ПДВ і знижок. 

Компанія визнає виручку від реалізації у тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатньою мірою 
точності, існує вірогідність отримання Компанією майбутніх економічних вигод і дотримані конкретні критерії 
по кожному напряму діяльності Компанії, як описано нижче. Сума доходу не підлягає достовірній оцінці доти, 
поки не будуть врегульовані усі умовні зобов'язання, пов'язані з реалізацією. Оцінки Компанії грунтуються на 
результатах минулих періодів з урахуванням категорій покупців, видів операцій і специфіки кожної угоди. 

((а) Реалізація товарів, супутньої та іншої продукції 

Компанія виробляє і реалізує певний асортимент металопродукції великим, середнім і дрібним покупцям. 
Супутня і інша продукція реалізується тим же покупцям. Дохід від продажу товарів, супутньої і іншої 
продукції признається у момент передачі ризиків і вигод від володіння товарами. Зазвичай це відбувається 
при відвантаженні товару. Проте, коли Компанія погоджується доставити вантаж до певного місця, дохід 
признається у момент його передачі покупцеві в обумовленому місці. Компанія використовує стандартні 
правила ИНКОТЕРМС, такі як оплата перевезення до пункту призначення (СРТ), доставка до межі (DAF), 
франко-перевізник (FCA) і франко-борт (FOB), які визначають момент переходу ризиків і вигод. 

Продажі враховуються на основі цін, вказаних в специфікаціях до договорів. Ціна продажу вказується 
окремо для кожної специфікації. 
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((б) Процентні прибутки 

Процентні прибутки признаються на пропорційно-тимчасовій основі з використанням методу ефективної 
процентної ставки. Коли дебіторська заборгованість виявляється знеціненою, Компанія зменшує балансову 
вартість до рівня відшкодовуваної вартості, яка є розрахунковими майбутніми грошовими потоками, 
дисконтованими по первинній ефективній процентній ставці інструменту. Дисконт надалі буде частями 
відноситися на процентний дохід. 

((в) Реалізація послуг 

Реалізація послуг признається в обліковому періоді, в якому послуги зроблені, з посиланням на міру 
завершеності певних операцій, яка визначається на підставі фактично наданих послуг в пропорції до 
загального об'єму послуг, який має бути наданий. 

((г) Комісійні прибутки 

Компанія виступає агентом в операціях з продажу товарів від імені третіх сторін. Комісійний дохід, 
отриманий Компанією за організацію таких операцій, признається у момент переходу ризиків і вигод 
володіння товарами покупцям третіх сторін. Такий дохід відбивається в звітності у складі інших прибутків. 

Компанія також проводить операції купівлі-лродажу. Оскільки такі операції не пов'язані з отриманням 
Компанією доходу, вони показуються по чистій сумі як прибуток або збитки у складі інших прибутків/(витрат). 
Дебіторська і кредиторська заборгованість по таких операціях представляється розгорнуто. 

Визнання витрат. Витрати враховуються по методу нарахування. Собівартість реалізованої продукції 
складається з ціни закупівлі, витрат на транспортування, комісій з договорів постачання і інших відповідних 
витрат. 

Фінансові витрати. Фінансові витрати включають процентні витрати по позикових засобах, збиток від 
виникнення фінансових інструментів і збитки від курсової різниці. Усі процентні і інші витрати, понесені у 
зв'язку з позиковими засобами, відносяться на витрати з використанням методу ефективної процентної 
ставки. 

4 ІСТОТНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ І СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Компанія робить оцінки і припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, показаних в звітності, 
протягом наступного фінансового року. Оцінки і судження постійно аналізуються і грунтуються на досвіді 
керівництва і інших чинниках, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах 
вважається обгрунтованим. Окрім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження при 
застосуванні принципів облікової політики. Судження, які найбільше впливають на суми, визнані у 
фінансовій звітності, і оцінки, які можуть привести до значних коригувань балансової вартості активів і 
зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають: 

Справедлива вартість основних засобів. Як згадувалося, основні засоби Компанії проходять регулярну 
переоцінку, що проводиться незалежними оцінювачами. Оскільки велика частина основних коштів мають 
вузьконаправлене використання, основою для їх оцінки є амортизована вартість заміни. 

Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській 
заборгованості. Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості по основній 
діяльності і іншій дебіторській заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах. При проведенні такого 
аналізу до уваги беруться наступні чинники: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій 
дебіторській заборгованості по термінах, їх зіставлення зі встановленими термінами кредитування клієнтів, 
фінансове положення клієнтів і погашення ними заборгованості у минулому. Якби фактично повернені суми 
були меншими, ніж за оцінками керівництва, Компанії довелося б враховувати додаткові витрати на 
знецінення. 

Пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам. Керівництво оцінює пенсійні зобов'язання і інші 
винагороди працівникам з використанням методу прогнозованої умовної одиниці на підставі актуарних 
припущень, що представляють собою всю наявну у керівництва інформацію про змінних величинах, які 
визначають остаточну вартість пенсій до виплати і інших винагород працівникам. Оскільки планом управляє 
держава, Компанія може не мати повного доступу до інформації, і, як наслідок, значний вплив на пенсійне 
зобов'язання можуть мати допущення про те, коли і чи скористається співробітник раннім виходом на 
пенсію, чи необхідно буде Компанії фінансувати пенсійні виплати колишньому співробітникові, залежно від 
того, чи продовжував він працювати в шкідливих умовах, вірогідності переходу співробітників від зайнятості, 
що припускає фінансування пенсійних виплат державою, до зайнятості, що припускає фінансування 
пенсійних виплат Компанією. Поточна вартість зобов'язань за планом зі встановленими виплатами залежать 
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від ряду чинників, які визначаються на підставі акгуарних розрахунків з використанням ряду допущень. 
Основні допущення, використовувані при визначенні чистих витрат (прибутків) по пенсійному забезпеченню, 
включають ставку дисконтування. Будь-які зміни в цих допущеннях вплинуть на поточну вартість 
зобов'язань. Компанія визначає відповідну ставку дисконтування у кінці кожного року. Ця процентна ставка 
повинна використовуватися для визначення поточної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, 
необхідних для погашення пенсійних зобов'язань. При визначенні відповідної ставки дисконтування 
Компанія враховує процентні ставки по корпоративних і державних облігаціях з високою кредитною якістю у 
валюті, в якій будуть вироблені ці виплати, і термін погашення яких приблизно відповідає терміну погашення 
цього зобов'язання. Інші ключові допущення для пенсійних зобов'язань частково грунтуються на поточних 
ринкових умовах. 

Податкове законодавство. Податкове, валютне і митне законодавство України продовжує змінюватися. 
Суперечливі положення трактуються по-різному. Керівництво вважає, що його тлумачення є доречним і 
обгрунтованим, але ніхто не може гарантувати, що податкові органи його не оспорять 

Операції з пов'язаними сторонами. В ході звичайної діяльності Компанія проводить операції з 
пов'язаними сторонами. При визначенні того, чи проводилися операції за ринковими або неринковими 
цінами, використовуються професійні судження, якщо для таких операцій немає активного ринку. Фінансові 
інструменти спочатку признаються за справедливою вартістю з використанням методу ефективної 
процентної ставки. Облікова політика Компанії передбачає віддзеркалення прибутку і збитків від операцій з 
пов'язаними сторонами, окрім об'єднання компаній або інвестицій в інструменти капіталу, в звіті про 
фінансові результати. Основою для таких суджень є ціни для подібних операцій між незв'язаними сторонами 
і аналіз ефективної процентної ставки. 

Визнання відстрочених активів по податку на прибуток. Визнані відстрочені податкові активи - це 
податки на прибуток, які будуть відшкодовані через зниження прибутку оподаткування в майбутньому. Вони 
показані в балансі. Відстрочені податкові активи признаються в тій мірі, відносно якої існує висока міра 
вірогідності, що відповідну податкову пільгу вдасться реалізувати. Визначення майбутніх прибутків 
оподаткувань і суми податкових пільг, вірогідних в майбутньому, засноване на бізнес-плані, підготовленому 
керівництвом. Керівництво вважає, що, оскільки Компанія є частиною вертикально інтегрованого сегменту по 
виробництву сталі Групи "Метинвест", яка є прибутковою і отримає в майбутньому досить податковому 
прибутку і розподілить її на Компанію, щоб реалізувати відстрочені податкові активи. 

Залишкові терміни корисного використання основних засобів. Керівництво Компанії визначає 
очікувані терміни корисного використання і відповідні ставки амортизації. Ця оцінка базується на технічних 
вимогах. Керівництво збільшить ставку амортизації у випадках, якщо терміни корисного використання менше 
ніж раніше оцінені терміни. 

Знецінення основних засобів. Компанія зобов'язана проводити аналіз одиниці, що генерує грошові кошти, 
на предмет знецінення. Одним з основних чинників при визначенні одиниці, що генерує грошові кошти, 
являється можливість оцінки окремих грошових потоків для такої одиниці. 
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5 РОЗРАХУНКИ І ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Для цілей цієї фінансової звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість 
контролювати або чинити значний вплив на операційні і фінансові рішення іншої сторони, або сторони, що 
знаходяться під загальним контролем. При аналізі кожного випадку стосунків, які можуть бути стосунками 
між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих стосунків, а не тільки їх юридичній формі. 

Нижче описаний характер стосунків між тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія здійснювала значні 
операції або має значні залишки за станом на 31 грудня 2012 року і 31 грудня 2011 року : 

31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р. 

АКТИВИ 

СКМ Група 
"Мет-

інвест" 

Інші 
сторони під 

загальним 
контролем 

СКМ Група 
"Мет-

інвест" 

Інші 
сторони під 

загальним 
контролем 

Дебіторська заборгованість по 
основній діяльності і інша 
дебіторська заборгованість, у 
тому числі: 15 293 40 24 238 86 

Дебіторська заборгованість по 
основній діяльності, включаючи 
заборгованість ло комісійних 
угодах 15012 23 - 24 116 46 

Дебіторська заборгованість по 
проданих векселях - 1 - 13 

Передоплати постачальникам 281 - 121 11 
Векселі до отримання - 16 - - 16 
Грошові кошти і їх еквіваленти - 40 - - 204 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

31 грудня 2012 р. 
Група Інші 

"Метінвест" сторони під 
загальним 
контролем 

31 грудня 2011 р. 
Група Інші 

"Метінвест сторони під 
загальним 
контролем 

Кредиторська заборгованість по основній 
діяльності і інша кредиторська заборгованість 
у тому числі: 21 569 398 30 641 448 

Довгострокова кредиторська заборгованість 13 404 - 6 662 -

Кредиторська заборгованість по основній діяльності 4 965 255 19 779 284 
Кредиторська заборгованість по комісійних угодах 2 382 42 3 250 43 
Аванси отримані 775 100 906 120 
Інша кредиторська заборгованість 43 1 44 1 

РЕАЛІЗАЦІЯ 

2012 рік. 
Група Інші 

"Метінвест" сторони 
під 

загальним 
контролем 

2011год. 
Група Інші 

"Метінвест" сторони під 
загальним 
контролем 

Реалізація металопродукції 11590 - 13 570 0 

У 2012 році і раніше Компанія також здійснює реалізацію металопродукції на українському ринку 
асоційованим компаніям СКМ і Метинвеста з подальшим експортом цієї продукції виступаючи комісіонером 
у рамках таких операцій. Ці операції здійснюються з метою управління грошовими потоками. Загальна сума 
таких операцій за 12 місяців 2012 року склала 5183 мільйона гривен (у 2011 році - 5 471 мільйон гривен). 
Реалізація металопродукції проводиться на умовах, вказаних у відповідних договорах. 

10 



ПА Т «ЄМЗ» 
Примітки до фінансової звітності за 2012р. 

ЗАКУПІВЛІ 

2012 рік. 
Група Інші 

"Метінвест" сторони під 
загальним 
контролем 

2011 рік. 
Група Інші сторони 

"Метінвест" під 
загальним 
контролем 

Закупівлі, включаючи: 8111 1816 32610 1489 
Купівля товарів для перепродажу - 16165 -

Придбання сировини і інших матеріалів 7037 1160 15536 860 
Транспортні послуги 707 - 596 -

Оренда основних засобів 367 - 313 -

Купівля електроенергії -
С- Л Q 

-
( O n А 

Купівля страхових послуг - 7 - 5 
Інші закупівлі - - - -

Інші операції. 

У липні 2007 року Метінвест підписав кредитний договір в загальній сумі 1500 мільйонів доларів США. 
Однією з умов цього договору є солідарне зобов'язання ЄМЗ і інших дочірніх компаній Метінвесту з продажу 
металопродукції пов'язаним сторонам з дати залучення кредитних коштів Метінвестом. Зобов'язання щодо 
продажу металопродукції відображає графік погашення кредиту та виплати нарахованих відсотків і є 
дійсним до серпня 2012 року. Надходження від продажу перераховуються через розрахунковий рахунок 
кредитора, і банк буде мати право на ці надходження тільки в разі порушення Метінвестом графіка 
погашення кредиту. 

У січні 2011 року Метінвест підписав кредитний договір на загальну суму 75 мільйонів доларів США. Однією 
з умов цього договору є солідарне зобов'язання ЄМЗ і іншої дочірньої компанії Метінвесту з продажу 
металопродукції пов'язаним сторонам в сумі 149 мільйонів гривень (еквівалент 19 мільйонів доларів США) 
щоквартально до січня 2013 року. 

У лютому 2011 року Метінвест підписав кредитний договір в загальній сумі 175 мільйонів доларів США. 
Однією з умов цього договору є солідарне зобов'язання ЄМЗ і іншої дочірньої компанії Метінвесту з продажу 
металопродукції пов'язаним сторонам з дати залучення кредитних коштів Метінвестом. Зобов'язання щодо 
продажу металопродукції відображає графік погашення кредиту та виплати нарахованих відсотків і є 
дійсним до лютого 2014 року. Надходження від продажу перераховуються через розрахунковий рахунок 
кредитора, і банк буде мати право на ці надходження тільки в разі порушення Метінвестом графіка 
погашення кредиту 

У серпні 2011 року Метінвест підписав кредитний договір на загальну суму 1 000 мільйонів доларів США. 
Однією з умов цього договору є солідарне зобов'язання ЄМЗ і іншої дочірньої компанії Метінвесту з продажу 
металопродукції пов'язаним сторонам з дати залучення кредитних коштів Метінвестом. Зобов'язання щодо 
продажу металопродукції відображає графік погашення кредиту та виплати нарахованих відсотків і є 
дійсним до серпня 2016 року. Надходження від продажу перераховуються через розрахунковий рахунок 
кредитора, і банк буде мати право на ці надходження тільки в разі порушення Метінвестом графіка 
погашення кредиту. 

У лютому 2011 року Метінвест випустив Єврооблігації на суму 750 мільйонів доларів США під гарантію 
дочірніх компаній Метінвесту ("Гаранти") з терміном погашення у 2018 році. 12 вересня 2012 ЄМЗ 
приєднався до гарантій в якості солідарного поручителя зобов'язань Метінвесту по цим Єврооблігаціям. 

У травні 2010 року Метінвест уклав договір про випуск Єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів США під 
гарантію дочірніх компаній Метінвесту ("Гаранти") з терміном погашення в 2015 році. Фактично випущено 
Єврооблігацій на 500 мільйонів доларів США. 12 вересня 2012 ЄМЗ приєднався до гарантій в якості 
солідарного поручителя зобов'язань Метінвесту по цим Єврооблігаціям. 

У травні 2012 року Метінвест підписав кредитний договір на загальну суму 325 мільйонів доларів США. 
Однією з умов цього договору є солідарне зобов'язання ЄМЗ і іншої дочірньої компанії Метінвесту з продажу 
металопродукції пов'язаним сторонам з дати залучення кредитних коштів Метінвестом. Зобов'язання щодо 
продажу металопродукції відображає графік погашення кредиту та виплати нарахованих відсотків і є 
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Примітки до фінансової звітності за 2012р. 

дійсним до травня 2015 року. Надходження від продажу перераховуються через розрахунковий рахунок 
кредитора, і банк буде мати право на ці надходження тільки в разі порушення Метінвестом графіка 
погашення кредиту. 

У листопаді 2012 року Метінвест підписав кредитний договір на загальну суму 300 мільйонів доларів США. 
Однією з умов цього договору є солідарне зобов'язання ЄМЗ і іншої дочірньої компанії Метінвесту з продажу 
металопродукції пов'язаним сторонам з дати залучення кредитних коштів Метінвестом. Зобов'язання щодо 
продажу металопродукції відображає графік погашення кредиту та виплати нарахованих відсотків і є 
дійсним до листопада 2015 року. Надходження від продажу перераховуються через розрахунковий рахунок 
кредитора, і банк буде мати право на ці надходження тільки в разі порушення Метінвестом графіка 
погашення кредиту. 

У жовтні 2012 року ЕМЗ уклав договір займу з іншим дочірнім підприємством Метінвесту, займова лінія 
складає 200 мільйонів доларів США. У грудні 2012 року було отримано транш на суму 10 тис.доларів США, 
під 11% річних, строком до грудня 2015 року. Лінія дійсна до 31.12 2015. 

6 Основн і ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО 

На 1 січня 2012 р. 

Будівлі і 
споруди 

Машини і 
производ-

ственное 
обору-

дование 

Інші основні 
засоби 

Незавер-
шене 

будівництво, 
аванси 

видані під 
необ.активи 

Всього 

Первинна вартість 
Накопичений знос і знецінення 

1244 
(33) 

942 
(60) 

504 
(66) 

436 
(7) 

3126 
(166) 

Чиста балансова вартість 1 211 882 438 429 2 960 

2012 рік 

Надходження 
Переведення з однієї категорії в іншу 
Вибуття 
Дооцінка/(списання) через резерв 

переоцінки, чиста сума 
Списання 
Амортизація 

53 
(3) 

(50) 

210 
2 

(4) 
(108) 

139 
1 

(33) 
(84) 

580 

(586) 

982 

(586) 

(37) 
(242) 

Знецінення по вибулим 
ОЗ/Списанкя резерву знецінення 
під аванси 

На 31 грудня 2012 р. 
Первинна вартість 
Накопичений знос і знецінення 

1294 
(83) 

1150 
(168) 

611 
(150) 

430 
(7) 

3485 
(408) 

На 31 грудня 2012 р. 
Чиста балансова вартість 1211 982 461 423 3077 

Компанія притягнула незалежних оцінювачів для оцінки справедливої вартості основних засобів за станом 
на 31 грудня 2010 року. Оскільки більшість основних засобів є вузькоспеціалізованими і рідко продаються на 
відкритому ринку, їх справедлива вартість в основному визначалася з використанням методу амортизованої 
вартості заміщення. Цей метод враховує вартість виробництва або заміщення основного засобу з 
коригуваннями на фізичне функціональне і економічне знецінення. 
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7 ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ 

31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р. 

Сировина і витратні матеріали 718 711 
Готова продукція і незавершене виробництво 272 263 

Всього товарно- матеріальних запасів 990 974 

За 12 місяців 2012 року списання товарно-матеріальних запасів склало 82 мільйонів гривен (у 2011 році - 70 
мільйонів гривен). Списання/донарахування резерву під знецінення запасів склало 8 млн. грн. і відбито у 
складі собівартості продукції. 

Рух по нарахуванню резерву за 12 місяців 2012 року. 

Незаверше 
не 
виробницт 
во - резерв 

ГП, 
напівфабри 
кати і 
товари ДЛЯ 
перепрода 
жу - резерв 

Основна 
сировина, 
матеріали 
і 
топливно-
енергетич 
ні запаси -
резерв 

Допоміжна 
сировина, 
матеріали і 
іншізапаси -
резерв 

Запасні 
частини -
резерв 

Будмате 
ріали 
резерв 

Нарахува 
ння 
резерву 
знеціненн 
я запасів-

Залишок на 
кінець 
попереднього 
періоду (+/ -) 

(16) (19) (13) (22) (10) ( 3 ) (83) 

Нарахування/ 
сторно 
резерву 
знецінення 
запасів 

10 8 1 ( б ) (2) 8 

Залишок на 
кінець 
звітного 
періоду (+/ -) 

( 6 ) (11) (12) (31) (12) (3) (75) 

8 ВІДСТРОЧЕНІ ВИТРАТИ 

Витрати майбутніх періодів включають вартість прокатних валів, вогнетривкої цеглини і стрічкових конвеєрів, 
встановлених у складі виробничого устаткування Компанії. Витрати на ці активи амортизуються в звіті про 
фінансові результати упродовж періоду, протягом якого вони використовуються у виробничому процесі. Ці 
активи не відносяться в категорію основних засобів, оскільки термін їх експлуатації не перевищує одного 
року. 
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9 ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ по основн ій ДІЯЛЬНОСТІ І ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р. 

- 74 
Всього довгостроковій дебіторській заборгованості 

Дебіторська заборгованість по основній діяльності, 
включаючи заборгованість по комісійних угодах 15048 24 940 

Мінус резерв під знецінення дебіторської заборгованості 
по основній діяльності (3) (4) 

Дебіторська заборгованість по проданих векселях 1 12 
Векселі до отримання 16 16 
Інша дебіторська заборгованість 80 7 
Мінус резерв під знецінення іншої дебіторської 

заборгованості (1) (1) 

Всього фінансовій дебіторській заборгованості 15141 24 970 
ПДВ до відшкодування 194 253 
Податок на прибуток 20 20 
Передоплати 387 406 
Мінус резерв під знецінення (2) (3) 

Всього поточній дебіторській заборгованості по 
основній діяльності і іншій дебіторській 
заборгованості 15 740 25 646 

Справедлива вартість фінансової дебіторської заборгованості за станом на 31 грудня 2012 року і 31 грудня 
2011 року приблизно дорівнює її балансовій вартості. 

У сумі резерву під знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській 
заборгованості змін не відбулось: 

2012 рік 2011 рік 

Резерв на знецінення на 1 січня 17 29 
Нарахування резерву під знецінення впродовж року 1 -

Списання впродовж року (1) (12) 
Сторно невикористаного резерву під знецінення - -

Резерв на знецінення на 31 грудня 2012/ 31 грудня 2011 17 17 

Суми, віднесені на рахунок резерву, як правило, списуються після закінчення трьох років після дати 
визнання такої дебіторської заборгованості. 

Інші статті фінансової дебіторської заборгованості не включають знецінені активи. 

В результаті перегляду умови погашення термін погашення заборгованості був продовжений. 

Окремі знецінені статті дебіторської заборгованості - це дебіторська заборгованість клієнтів, що несподівано 
опинилися в складному економічному становищі. Керівництво не чекає відшкодування повної суми цій 
дебіторській заборгованості. 

На 31 грудня 2012 і 2011 року прострочена, але не знецінена дебіторська заборгованість понад 360 днів в 
основному включала заборгованість з пов'язаними сторонами. 

Максимальна сума, підвладна кредитному ризику на звітну дату, дорівнює справедливій вартості кожної 
категорії дебіторської заборгованості представленою вище. Компанія не забезпечує дебіторську 
заборгованість запорукою. 
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1 0 ГРОШОВІ КОШТИ І ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р. 

Поточні рахунки 41 204 

Всього грошових коштів і їх 
еквівалентів 41 204 

За станом на 31 грудня 2012 і 2011 року, усі залишки на банківських рахунках були не прострочені і не 
знецінені. 

11 АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ, НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК 

Капітал-сума простих акцій підприємства у кількості 10 550 688 штук за номінальною вартістю 15,25грн. 
Компанія розподіляє отриманий прибуток у вигляді дивідендів або переводить її в резерви, виходячи з 
фінансової звітності підготовленої відповідно до положень МСФЗ. Фінансова звітність Компаній по МСФЗ 
служить основою для розподілу прибутку і інших платежів. Основою розподілу є нерозподілений прибуток. 
Проте законодавство і інші закони і нормативні акти допускають різні тлумачення. Отже, керівництво вважає, 
що на даний момент розкривати суму тих, що підлягають розподілу резервів в цій фінансовій звітності 
недоцільно. Резерв переоцінки основних засобів не може бути розподілений. 

в тис.грн. 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ На 31 грудня 
2012 

На 31 грудня 
2011 Зміна Коментарі 

Статутний капітал 160 898 160 898 

Пайовий капітал 

Додатковий вкладений капітал 

Інший додатковий капітал 455 999 538 744 (82 745) 

амортизація резерву 
переоцінки (82 170); 
зменьшення резерву 
від знецінення 
(575) 

Резервний капітал 40 224 40 224 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

(215 612) (367 213) 151 601 
амортизація резерву 
переоцінки 82 170; 
фін.результат 69 431 

Неоплачений капітал 

Вилучений капітал (922) (922) викуп акцій 

Усього 440 587 372 653 67934 
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12 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ОСНОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТИ І ІНШОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р. 

Довгострокова кредиторська заборгованість 10 089 4 794 

Всього довгостроковій фінансовій кредиторській 
заборгованості 10 089 4 794 

Кредиторська заборгованість по основній діяльності 
Кредиторська заборгованість по комісійних угодах 
Кредиторська заборгованість за основні засоби 
Видані векселі 
Інша кредиторська заборгованість 

5 826 
2 424 

39 
4 

62 

20 494 
3 249 

28 
4 

67 

Всього поточній фінансовій кредиторській 
заборгованості 8 355 23 842 

Аванси отримані 
Нарахована заробітна плата і податки на заробітну плату 
Інші податки до сплати 

876 
25 

7 

1 030 
23 

8 

Всього поточній кредиторській заборгованості по 
основній діяльності і іншій кредиторській 
заборгованості 9 263 24 903 

У грудні 2012 року Компанія погоджувала з пов'язаними сторонами переглянуті умови кредиторської 
заборгованості перед пов'язаними сторонами в сумі 8 404 мільйонів гривен. В результаті перегляду умов 
кредиторської заборгованості терміни її погашення, спочатку передбачені договорами, були продовжені до 
31 грудня 2014 року. Ця кредиторська заборгованість була переоцінена за справедливою вартістю з 
використанням умовної процентної ставки у розмірі 15,8% річних, внаслідок чого у складі фінансових 
прибутків був визнаний прибуток в сумі 2 139 мільйони гривен. 

У грудні 2011 року Компанія погоджувала з пов'язаною стороною переглянуті умови кредиторської 
заборгованості перед пов'язаною стороною в сумі 5 000 мільйонів гривен. В результаті перегляду умов 
кредиторської заборгованості терміни її погашення, спочатку передбачені договором, були продовжені до 31 
грудня 2014 року. Ця кредиторська заборгованість була переоцінена за справедливою вартістю з 
використанням умовної процентної ставки у розмірі 14,4% річних, внаслідок чого у складі фінансових 
прибутків був визнаний прибуток в сумі 1 662 мільйони гривен. 

У листопаді 2011 року Компанія погоджувала з пов'язаною стороною переглянуті умови кредиторської 
заборгованості перед цією пов'язаною стороною в сумі 1 662 мільйони гривен. У результаті перегляданню 
умів кредиторської заборгованості терміни її погашення, спочатку передбачені договором, булі продовжені 
до 31 грудня 2012 року. Ця кредиторська заборгованість була переоцінена за справедливою вартістю з 
використанням умовної процентної ставки у розмірі 14,2% річних, внаслідок чого у складі фінансових 
прибутків був визнаний прибуток в загальній сумі 224 мільйонів гривен. За станом на 31 грудня 2011 року 
Компанія визнала у складі фінансових витрат відповідний ефект дисконтування за один місяць грудень 
2011 року в сумі 16 мільйонів гривен. 

За 2012 рік у складі фінансових витрат за договорами, терміни погашення кредиторської заборгованності 
яких були переглянуті та погоджені з пов'язаними сторонами у попередніх періодах 2010-2011 року та у 
грудні 2012 року був визнаний збиток в сумі 938 мільйона гривен. 

Кредиторська заборгованість по комісійних угодах виникає в результаті торговельних операцій пов'язаних з 
експортом товарів Компанії від імені пов'язаних сторін. Грошові кошти, які Компанія отримує від цих 
торговельних операцій, мають бути виплачені пов'язаним сторонам. 

Справедлива вартість фінансової кредиторської заборгованості приблизно дорівнює їх балансовій вартості. 
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13 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 

Суми, визнані в балансі на 31 грудня 2012 р. були визначені таким чином: 

31 грудня 
1 2012 

Зобов'язання за планом зі встановленими 
виплатами на початок періоду (-) (257,278) 
Придбання/об'єднання з дочірніми компаніями (-) 

Вартість поточних послуг (-) (8,993) 
Витрати по відсотках (-) (33,880) 
Актуарний дохід / (збиток) (34,988) 
Виплачені винагороди (+) 29,016 
Вартість послуг минулих періодів (-) (6,687) 
Секвестр (+/ -) 

Вибуття з дочірніми компаніями (+) 

Зобов'язання за планом зі встановленими 
виплатами на кінець періоду (-) (312,807) 

Невизнаний чистий актуарний (дохід) / збиток 82,953 

Невизнана вартість послуг минулих періодів (+) 15,332 

Зобов'язання в балансі (-) (214,522) 

Суми, визнані в звіті про фінансові результати.: (52,085) 

Вартість поточних послуг (-) (8,993) 

Визнаний актуарний (збиток) / прибуток (3,706) 

Витрати по відсотках (-) (33,880) 

Визнана вартість послуг минулих періодів (-) (5,506) 

Визнаний прибуток / (збиток) від секвестру 

Зміни в приведеній вартості зобов'язання, 
визнаного в балансі. : 

На п очаток ро ку (-) (191,456) 

Виплачені винагороди 29,019 

Чисті витрати, визнані в звіті про фінансові результати (52,085) 

На кінець періоду (-) (214,522) 
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14 ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ ПО РИНКАХ 
2012 рік 2011 рік 

Квадратна заготівля і прокат: 
- - продаж на внутрішньому ринку 8 003 10 222 
- - продаж на експорт 3 587 3 348 

Усього доходу від реалізації 11 590 13 570 

Значна частина продукції, реалізованої на внутрішньому ринку, надалі експортується Компанією по 
комісійних угодах. 

15 Звіт ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД (ПРИБУТОК) 

Прибуток в звіті про фінансові результати 70 
Компоненти іншого сукупного прибутку: 

Зміни у надлишку переоцінки 82 
Загальний сукупний прибуток 152 

16 ВИТРАТИ 

2012 рік 2011 рік 

Собівартість реалізовано! продукції 13 065 14 746 
Інші операційні витрати: 
Витрати на дослід, і розробки 8 19 
Витрати за реал-цию ин.валюти - 2 775 
Витрати по іншій реалізація 52 22 447 
Курсова різниця пов. з операц.діял-тью 65 47 
Недостачі і втрати від псування мат.цінностей 11 2 
Штрафи - 1 
Інші.затрати операц.діяльності 94 120 
Собівартість від оренди 1 5 
Резерв знецінення ОС - 4 
Витрати КП Металург 2 5 
Собівартість відшкодовуваного ж/д тарифу 194 170 
Собівартість відшкод.послуг з зберігання..перевалці 18 24 
Курсова різниця пов 'язана. з переоц.грош.коштів 6 19 
3/п соц.сфери 7 6 
Інші витрати - витрати іншої діяльності 59 45 
Списання необоротних активів 32 1 
Витрати по роялті 1 3 
Сумнівні та безнадійні борги 1 

Всього операційних витрат, чиста сума 551 25 693 

Адміністративні витрати 255 232 

Витрати на збут 341 266 

Сировина в основному складається із залізняку, коксу і вугілля, а також феросплавів і металевої ломи. 
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17 ПРИБУТКИ 

2012 рік 2011 рік 

Дохід від реалізації, чиста сума 12 783 13 700 
Інші операційні доходи: 
Інша реалізація 51 22 935 
Дохід КП Металург 1 3 
Дохід від реалізації ін. валюти 44 2 785 
Дохід від оренди 5 5 
Дохід від курсової різниці, пов'яз. з операц.діял-стью 39 35 
Дохід від штрафів, пені 1 1 
Дохід від безопл.придб.активів 1 -

Дохід від інвентаризації 5 6 
Прихід матеріалів 6 1 
Лом амортизаційний 23 46 
Інші 9 13 
Дохід від курсової різниці, пов'яз. з переоцінкою грош.коштів 7 20 
Дохід від ліквідації необоротних активів 41 13 
Соц. сфера 4 12 
Дохід від відшкодування залізн тарифу 194 171 
Дохід від відшкодування зберігання, перевалки 18 24 
Дохід від оприбутковування матеріалів від ремонтів - 4 
Дохід від комісійної винагороди по коміс. договорам 1 

Всього операційних прибутків, чиста сума 449 26 075 

18 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Прибутки 

2012 рік 2011 рік 

Дохід від первинного визнання довгострокової кредиторської 
заборгованості 2 137 1 885 

Проценти отримані 1 -

Всього фінансових прибутків 2 138 1 885 

Витрати 
2012 рік 2011 рік 

Витрати по дисконтуванню довгострокової кредиторської 
заборгованості 938 241 

% витрати за списком 1,2 34 -

Всього фінансових витрат 972 241 
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19 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Витрати по податку на прибуток складаються з наступних компонентів: 
2011 рік 2012 рік 

Поточний податок 
Відстрочений податок 233 117 

Податкові витрати/(кредит) по податку на прибуток 233 117 

Із-за відмінностей між українським законодавством, регулюючим принципи оподаткування, і МСФЗ 
виникають певні тимчасові різниці між балансовою вартістю деяких активів і зобов'язань для цілей 
фінансової звітності і їх вартістю для цілей визначення бази оподаткування. Податковий ефект змін 
тимчасових різниць обліковується за ставкою 21% з 1 січня по 31 грудня 2012 року, 19% з 1 січня по 31 
грудня 2013 року та 16% після 1 січня 2014 року. 

31 грудня Кредитовано 
2011 г. /(віднесено) 

на 
фінансовий 
результат 

Податковий ефект тимчасових різниць які зменшують 
суму оподаткування 

Податкові збитки 281 173 454 
Аванси отримані 122 (17) 105 
Зобов'язання з пенсійного забезпечення 37 3 40 
Оцінка товарно-матеріальних запасів 19 (4) 15 
Оцінка дебіторської заборгованості з основної діяльності та 

іншої дебіторської заборгованості 2 2 
Оцінка основних засобів та МНМА ЗО (ЗО) -

Інше 3 (3) 

всього відстроченого податкового активу 494 122 616 

За вирахуванням відстрочених податкових зобов'язань (355) (239) (594) 

Визнаний відстрочений податковий актив 139 (117) 22 

Податковий ефект тимчасових різниць які збільшують 
суму оподаткування 

Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості (354) (223) (577) 
Оцінка основних засобів (1) (16) (17) 

Всього відстроченого податкового зобов'язання (355) (239) (594) 

Податкові збитки можуть бути перенесені на невизначений період. Керівництво вважає, що циклічність галузі 
чорної металургії забезпечить майбутню прибутковість Компанії і усі податкові збитки будуть використані. 
Завдяки значним внутрішньогруповим продажам і закупівлям, керівництво також вважає, що існують і інші 
можливості планування використання податкових збитків. 

31 грудня 
2012 г. 
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31 грудня Кредитовано 
2010 г. І (віднесено) 

на 
фінансовий 
результат 

Податковий ефект тимчасових різниць які зменшують 
суму оподаткування 

Податкові збитки 135 146 281 
Авансы отримані 312 (190) 122 
Зобов'язання з пенсійного забезпечення 43 (6) 37 
Оцінка товарно-матеріальних запасів 31 (12) 19 
Оцінка дебіторської заборгованості з основної діяльності та 

іншої дебіторської заборгованості 6 (4) 2 
Оцінка основних засобів та МНМА ЗО ЗО 
Нараховані витрати. 20 (20) 
Інше 7 (4) 3 

Всього відстроченого податкового активу 554 (60) 494 

За вирахуванням відстрочених податкових зобов'язань (183) (172) (355) 

Визнаний відстрочений податковий актив 371 (232) 139 

Податковий ефект тимчасових різниць які збільшують 
• 

суму оподаткування 

Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості (105) (249) (354) 
Оцінка основних засобів (37) 36 (1) 
Ааванси видані (37) 37 
Оцінка ТМЦ і готової продукції (4) 4 

Всього відстроченого податкового зобов'язання (183) (172) (355) 

31 грудня 
2011 г. 

2 0 УМОВНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-
різному і часто змінюватися. Відповідні органи регіонального управління, а також державні органи можуть 
оскаржувати тлумачення цього законодавства керівництвом Компанії і його застосування в ході діяльності. 
Існує можливість того, що операції та діяльність, які в минулому не оскаржувалися, будуть оскаржені. В 
результаті податкові органи можуть нарахувати додаткові суми податків, штрафів та пені. 

Компанія періодично проводить операції на умовах, які податкові органи України можуть трактувати як 
невідповідні ринковим. Оскільки вимоги чинного податкового законодавства сформульовані нечітко, в 
минулому такі операції не оскаржувалися. Проте існує ймовірність того, що із зміною тлумачення 
податкового законодавства в Україні та підходу податкових органів у зв'язку з можливимиі змінами в 
податковому кодексі, такі операції можуть бути оскаржені в майбутньому. Наслідки цього неможливо 
спрогнозувати, проте керівництво вважає, що вони будуть незначними. 

Судові процеси. В ході звичайної діяльності Компанії, їй час від часу висувають позови. Виходячи з 
власної оцінки, а також внутрішніх і зовнішніх професійних консультацій керівництво підприємства вважає, 
що істотні збитки за позовами, що перевищують створені в даній фінансовій звітності резерви, понесені не 
будуть. 

Питання, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Система заходів щодо дотримання 
природоохоронного законодавства в Україні знаходиться на етапі становлення і позиція органів влади щодо 
його виконання постійно переглядається. Компанія періодично оцінює свої зобов'язання (включаючи 
зобов'язання по виведенню активів з експлуатації) відповідно до природоохоронного законодавства. У 
момент виникнення зобов'язань вони визнаються у фінансовій звітності в тому періоді, в якому вони 
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виникли. Потенційні зобов'язання, які можуть виникнути внаслідок зміни існуючих норм і законодавства, а 
також судових процесів не піддаються оцінці, але можуть зробити істотний вплив. При існуючому порядку 
забезпечення дотримання вимог чинного законодавства керівництво вважає,що істотні зобов'язання 
внаслідок забруднення довкілля відсутні. 

Зобов'язання по закупівлях. Станом на 31 грудня 2012 року у Компанії існують зобов'язання по закупівлі 
кисню протягом 25 років, починаючи з лютого 2013 року (на 31 грудня 2012 року - нуль). Керівництво 
Компанії вважає, що майбутні чисті доходи та фінансування будуть достатніми для покриття цих та 
аналогічних зобов'язань. 

Гарантії. Станом на 31 грудня 2012 Компанія видала два безвідкличних акредитива на загальну суму 6 
мільйонів гривень третій стороні (на 31 грудня 2011 року - 7 мільйонів гривень). 

Активи у заставі. Станом на 31 грудня 2012 року під заставою знаходилися майнові права Компанії, а саме 
- майбутня виручка за експортними контрактами на поставку металопродукції іншому дочірньому 
підприємству Метінвеста. Надходження від цих поставок переводяться через кліринговий рахунок кредитора 
(кредитор - М Є Й П У Є З І В.\/.). Права на ці надходження перейдуть до Банку лише у випадку, якщо Ме^пуеві 
В.\/. не виконає платіж по кредиту відповідно до графіка платежів. Загальна вартість застави 19 мільярдів 
гривень (на 31 грудня 2011 року - 34 (мільярда гривень). 

Дотримання фінансових показників. Компанія зобов'язана дотримувати певні фінансові показники, 
пов'язані з позиками Мейпуеві В\/. Недотримання цих фінансових показників може призвести до негативних 
наслідків. Станом на 31 грудня 2012 вищевказані фінансові показники підприємством дотримувалися. 

Страхування. На даний момент Метінвест має страхове покриття збитків майну та перерви у виробництві 
на умовах «Всі ризики», включаючи втрати від перерви у виробництві на взаємозалежних підприємствах в 
рамках виробничого циклу. 

Крім того, Компанія має обов'язкові страхові покриття деяких типів ризиків згідно з вимогами українського 
законодавства, включаючи: страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку 
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, обов'язкове страхування 
відповідальності суб'єктів перевезень небезпечних вантажів, страхування цивільно-правової 
відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв від нещасних випадків. Компанія також 
має інші види добровільного страхування, включаючи страхування транспортних засобів, страхування життя 
і здоров'я, страхування будівельно-монтажних ризиків. 
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2 1 СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

Визначення справедливої вартості. За станом на 31 грудня 2012 року і 2011 року у Компанії не було 
фінансових активів і зобов'язань, відбитих за справедливою вартістю. 

Фінансові активи, враховані за амортизованою вартістю. Справедливою вартістю інструментів з 
плаваючою процентною ставкою, як правило, являється їх балансова вартість. Розрахункова справедлива 
вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою заснована на розрахункових майбутніх грошових 
потоках, які мають бути отримані, дисконтованих по поточних процентних ставках по нових інструментах, що 
характеризуються подібним кредитним ризиком і що залишилося строком до погашення. Використані ставки 
дисконтування залежать від кредитного ризику контрагента. Балансова вартість дебіторської заборгованості 
по основній діяльності приблизно дорівнює її справедливій вартості. 

Зобов'язання, враховані за амортизованою вартістю. Справедлива вартість зобов'язань заснована на 
ринковій вартості у разі її наявності. Розрахункова справедлива вартість інструментів з фіксованою 
процентною ставкою і встановленим терміном погашення, ринкова вартість яких відсутня, заснована на 
розрахункових майбутніх грошових потоках, які можуть бути виплачені, дисконтованих по поточних 
процентних ставках по нових інструментах, що характеризуються подібним кредитним ризиком і що 
залишилося строком до погашення. Справедлива вартість зобов'язань, що погашаються на вимогу або після 
закінчення періоду повідомлення ("зобов'язання до запитання") оцінюється як сума кредиторської 
заборгованості, що погашається на вимогу дисконтування з дня, коли могла надійти перша вимога 
виплатити таку суму. 

2 2 ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПО КАТЕГОРІЯХ ОЦІНКИ 

Усі фінансові активи і зобов'язання Компанії відбиті за амортизованою вартістю. 

О.Л.Подкоритов 

М.О.Білецький 
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1 .Адресат 

> керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», 

> Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, 
> Інші користувачі фінансової звітності. 

2. Вступний параграф 

2.1. Основні відомості про емітента 

Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД» 

Код за ЄДРПОУ 00191193 
Місцезнаходження 86429 Донецька обл., м. Єнакієве, 

проспект Металургів, 9 
Дата державної реєстрації Свідоцтво про державну реєстрацію 

Серія А01 №231453 від 31.03.2011 р. 
Номер запису в Єдиному державному 
реєстрі № 1 268 105 0033 000051. 
Місце проведення державної реєстрації 
Виконавчий комітет Єнакієвської міської 
ради Донецької області. 
Дата проведення державної реєстрації 
23.06.2003р. 

2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 

Аудитором проведена перевірка фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2012 
року, які складають повний комплект фінансової звітності: 
- форма № 1 „Баланс" станом на 31.12.2012 p., 
- форма № 2 „Звіт про фінансові результати" за 2012 p., 
- форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів" за 2012 p., 
- форма № 4 „Звіт про власний капітал" за 2012 p., 
- Примітки до річної фінансової звітності за 2012 p., інші пояснювальні примітки. 

При перевірці були використані описання важливих аспектів облікової політики, у тому 
числі наказ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» «Про облікову політику і організацію бухгалтерського 
обліку» №1666 від 29.12.2010р„ наказ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» «Про внесення змін до облікової 
політики і організації бухгалтерського обліку» №203 від 30.01.2012р. 

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про 
аудиторську діяльність», у відповідності з вимогами Кодексу Етики Професійних 
бухгалтерів та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації 
бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням 
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Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у 
відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора». 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 
містять перевірену аудитором фінансову звітність», 320 «Суттєвість при плануванні та 
проведенні аудиту», 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 
аудиті фінансової звітності», 570 «Безперервність», інших стандартів аудиту, а також 
Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», 
Міжнародними стандартами фінансової звітності, Законом України «Про акціонерні 
товариства», Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих 
актів України та вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо 
вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів 
(крім емітентів облігацій місцевої позики)(Рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360). 

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові 
можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх 
суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. 

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Планування і 
проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо 
відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось 
шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у 
фінансовій звітності, а також оцінки відповідності застосованих принципів обліку 
нормативним вимогам по організації бухгалтерського обліку в Україні, фінансової 
звітності згідно Міжнародним стандартам фінансової звітності на зазначену дату. 

Нами були виконані процедури аудиту , що відповідають меті отримання достатніх і 
прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми 
звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами 
як аудиторські докази, та відповідність її важливим аспектам облікової політики. 
Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. 

3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та 
достовірне представлення фінансових звітів 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та 
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше 
відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), 
стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно 
до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявності суттєвих невідповідностей 
між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою 
звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про 
безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового 
аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі 
незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів 
аудиту». 
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4. Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 
подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової 
звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 

5. Аудиторська думка 

5.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та 
зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак в товаристві цю 
процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог 
МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та 
зобов'язання наявні. 

5.2. Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2012 
року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на 
зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова 
звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного 
функціонування. 
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6. Інша допоміжна інформація 

6.1. Розкриття інформації за видами активів, зобов'язань та про власний капітал 
відповідно до встановлених Міжнародних стандартів фінансової звітності 

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано 
достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок щодо правильності 
відображення та розкриття інформації за видами активів, зобов'язань та про власний 
капітал відповідно до встановлених Міжнародних стандартів Фінансової звітності: 

Активи 
Нематеріальні активи 10 943 

Незавершені капітальні інвестиції 423 275 

Основні засоби 2 650 124 

Інвестиційна нерухомість 4 345 

Відстрочені податкові активи 21 782 

Запаси 989 857 

Дебіторська заборгованість 15 723 975 

Поточні фінансові інвестиції 16 339 

Грошові кошти та їх еквіваленти 40 905 

Інші оборотні активи 144 447 

Витрати майбутніх періодів 9 327 

Усього Активи 20 035 319 
Пасиви 
Статутний капітал 160 898 

Інший додатковий капітал 455 999 

Резервний капітал 40 224 

Нерозподілений прибуток (збиток) (215 612) 

Вилучений капітал (922) 

Усього власний капітал 440 587 

Забезпечення виплат персоналу 242 993 

Довгострокові зобов'язання 10 088 747 

Поточні зобов'язання 9 262 992 

Усього пасиви 20 035 319 

Статутний капітал складає 160 897 992 грн. і розподілений на 10 550 688 штук простих 
іменних акцій номінальною вартістю 15 грн. 25 коп. Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій від 19.05.2011 p., реєстраційний номер № 589/1/10, дата реєстрації 27.07.2010 р. 
Форма існування акцій - бездокументарна. 
Статутний капітал товариства за станом на 31.12.2012 р. сплачений в повному обсязі у 
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встановлені законодавством терміни та відповідає установчим документам 
Товариства. Вилучений капітал становить 921 838,51 грн. 

Чистий прибуток за звітний період - 2012 рік складає 69 431 тис.грн. Загальний 
сукупний прибуток складає 151 601 тис.грн. 

6.2. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється різниця між сукупною 
вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. 

Станом на 31.12.2012 року чисті активи товариства становили 440 587 тис.грн. 
Вартість чистих активів товариства, за станом на 31.12.2012 р. перевищує вартість 
статутного капіталу на 279 689 тис.грн, що відповідає вимогам законодавства: п.З 
ст.155 Цивільного кодексу України. 

6.3.Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних 
паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю 

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення 
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 
НКЦПФР разом з фінансовою звітністю до її розміщення загальнодоступній базі у 
відповідності З МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в 
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». 

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про 
інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з 
вимогами статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок". 

Аудитор не отримав доказів того, що інформація, надана товариством до її 
розміщення в загальнодоступній базі, яка розкривається емітентом цінних паперів та 
подається до НКЦПФР, має невідповідності з фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту. 

6.4. Виконання значних правочинів 

Аудитор виконав процедури щодо перевірки дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» вимог законодавства 
та Статуту у частині здійснення значних правочинів. 

Критерії значних правочинів та вимоги щодо повноважень на їх здійснення визначені 
ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Вартість активів Товариства станом на 31.12.2011 року складає 30 281 783 тис.грн., 
значними правочинами вважаються правочини, вартість яких перевищує 
3 028 178 тис.грн. (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності). 

Згідно до Статуту, затвердженому протоколом загальних зборів ПУБЛІЧНОГО 
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АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» № 21 від 
23.03.2011р., зареєстрованому 31.03.2011р. і Статуту, затвердженому протоколом 
загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» № 22 від 30.03.2012 р., зареєстрованому 03.04.2012р. 
визначені додаткові критерії для віднесення правочинів до категорії значних 
правочинів та віднесених до компетенції загальних зборів та Наглядової ради 
Товариства. 

Аудиторами були виконані процедури щодо перевірки дотримання акціонерним 
товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів. 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів аудитор висловлює думку, 
що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ЗАВОД» у 2012 році дотримувалось вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства» і Статутів щодо виконання значних правочинів. 

6.5. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану 
внутрішнього аудиту вимогам законодавства 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі 
внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», було 
отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи 
корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні 
товариства» та вимогам Статутів. 

Формування складу органів корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» та їх функціонування у 
звітному році здійснювалось відповідно Статуту, затвердженому протоколом загальних 
зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» № 21 від 23.03.2011 р., зареєстрованому 31.03.2011 р. і 
Статуту, затвердженому протоколом загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» № 22 від 30.03.2012 р., 
зареєстрованому 03.04.2012 р. 
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи 
корпоративного управління: 

- Загальні збори, 
- Наглядова рада 
- Генеральний директор. 

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України 
«Про акціонерні товариства» - до ЗО квітня 2011 року. 
Функціонування органів корпоративного управління здійснювалось згідно до Статутів 
та Закону України «Про акціонерні товариства». 
Затверджені внутрішні положення акціонерного товариства: «Процедура 
затвердження значних правочинів», «Положення про інсайдерську торгівлю», 
«Положення про конфлікт інтересів». 
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами 
акціонерного товариства. 

На думку аудитора прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у 
товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». 
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6.6. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для 
отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його 
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків 
суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», 
аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка 
використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були 
виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, 
діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного 
управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і 
пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки фінансових результатів. 

Аудитор не отримав доказів стосовно викривлення звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» 
внаслідок шахрайства. 

7. Основні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю по 
наданню аудиторських та консультаційних послуг 
«АУДЕК» 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення 
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, які одноособово надають 
аудиторські послуги № 0185 від 26.01.2001 р. 
видане Аудиторською палатою України, дійсне до 
23.12.2015 р.). 

Місцезнаходження юридичної особи 83048, м.Донецьк, вул.Університетська, 77, к.425 
Телефон (Факс) юридичної особи 062 311 07 93 
Державна реєстрація Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи Серія АОО №308116 видане Виконавчим 
комітетом Донецької міської ради ЗО березня 
1995 року, № 12661200000007794. 

Код ЄДРПОУ 13480208 
Інша інформація Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та 

аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, що 
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, 
видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку рішенням № 212 від 04.03.2008 
року, реєстраційний номер 762, серія і номер 
Свідоцтва АБ 000699, строк дії з 04.03.2008 року 
до 23.12.2015 року. 



8. Дата і номер договору на проведення аудиту 

Договір на проведення аудиту №13-000051 від 10.01.2013 р. 

9. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 

Дата початку аудиту 10.01.2013 р. 
Дата закінчення аудиту 18.03.2013 р. 

Генеральний директор TOB «А 
Сертифікат аудитора - Серія А № 0011 
виданий Аудиторською палатою Україн 
24.03.1994 року, продовжений до 24.03. 

Аудитор 
Сертифікат аудитора - Серія А № 005931, 
виданий Аудиторською палатою України 
28.04.2005 року, продовжений до 28.04.2015 року 

Б.А.Сорокін 

Ю.В.Жданко 

18.03.2013 
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ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента 

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій 
емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи 
вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності 
емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з 
ризиками, описаними в цій річній інформації. 

Публічне акціонерне товариство "Єнакієвський металургійний завод" є одним з найбільших підприємств вітчизняної металургійної галузі. Останніми роками ЄМЗ, 
реалізувавши ряд інвестиційних проектів, перетворилося на крупного і впливового гравця металургійного ринку України і зайняло міцні позиції на світовому ринку 
товарної заготовки. 

Основні показники виробничої діяльності ПАТ "ЄМЗ" протягом 2010-2012 р.р.: 
Агломерат: 2010 р. - 1731,2 тис. тонн, 2011 р. - 1947,2 тис. тонн, 2012 р. - 2219,7 тис. тонн, що на 272,5 тис. тонн (14,0%) більше в порівнянні з 2011 роком. 
Чавун: 2010 р. - 2163,5 тис. тонн, 2011 р. - 2342,0 тис. тонн, 2012 р. - 2464,5 тис. тонн, що на 122,5 тис. тонн (5,2%) більше в порівнянні з 2011 роком. 
Сталь (у т.ч. злитки ): 2010 р. - 2497,2 тис. тонн, 2011 р. - 2666,9 тис. тонн, 2012 р. - 2731,9 тис. тонн (злитки не вироблялись), що на 65,0 тис. тонн (2,4%) більше в 

порівнянні з 2011 роком. 
Виробництво сортового прокату: 2010 р. - 138,8 тис. тонн, 2011 р. - 1317,3 тис. тонн, 2012 р. - 1642,1 тис. тонн що на 324,8 тис. тонн. (24,7%) більше в порівнянні з 

2011 роком. 
Структура капіталу на 31.12.2012 р. склала 20035319 тис. грн. (30281783 тис. грн станом на 31.12.2011, зменшення на -10246464 тис. грн.), в тому числі: 
власний капітал 440587 тис. грн. (372653 тис. грн. станом на 31.12.2011, збільшення на 67934 тис. грн.); 
забезпечення майбутніх витрат і платежів 242993 тис. грн. (211758 тис. грн. станом на 31.12.2011, збільшення на 31235 тис. грн.); 
довгострокові зобов'язання 10088747 тис. грн. (4793839 тис. грн. станом на 31.12.2011, збільшення на 5294908 тис. грн.), 
поточні зобов'язання 9262923 тис. грн. (24903157 тис. грн. станом на 31.12.2011, зменшення на -15640234 тис. грн.); 
доходи майбутніх періодів 69 тис. грн. (376 тис. грн. станом на 31.12.2011, зменшення на -307 тис. грн.); 
За результатами діяльності підприємства за 2012 рік був отриманий чистий прибуток у розмірі 69431 тис. грн. За 2011 рік чистий прибуток складав 249280 тис. грн. 
Структура власного капіталу товариства: 
статутний капітал станом на 31.12.2011 р. 160898 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 160898 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.; 
інший додатковий капітал: станом на 31.12.2011 р. 538744 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 455999 тис. грн., відхилення -82745 тис. грн.; 
резервний капітал станом на 31.12.2011 р. 40224 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 40224 тис. грн., відхилення 0 тис. грн.; 
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2011 р. (-367213) тис. грн., станом на 31.12.2012 р. (-215612) тис. грн., відхилення 151601 тис. грн.; 
вилучений капітал станом на 31.12.2011 р. 0 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 922 тис. грн., відхилення 922 тис. грн. 
Всього власний капітал: станом на 31.12.2011 р. 372653 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 440587 тис. грн., збільшення 67934 тис. грн. 
В продовж всього періоду спостерігається періодичне зростання вартості сировини та паливно - енергетичних ресурсів, що в свою чергу є причиною зростання 

витрат на підготовку, виробництво та збут продукції (робіт, послуг). 
Проте, з початку поточного року співвідношення цін на металопродукцію трохи випереджає темпи зростання цін на сировинні та паливно - енергетичні ресурси. 
Таким чином, валовий збиток від реалізації готової продукції за 2012 рік склав 281711 тис. грн., що на 764506 тис. грн. менш в порівнянні з аналогічним періодом 

2011 року (1046217 тис. грн.). 
В 2012 році, як і в попередні роки, на підприємстві активно велася робота у сфері оптимізації технологічного процесу, спрямована не тільки на підвищення 

продуктивності і зниження витрат, але і на поліпшення якості продукції по всіх переділах. Також у 2012 році була організована робота по безперервному 
вдосконаленню діяльності, в яку були залучені такі цехи, як агломераційний, доменний, конвертерний, цех виробництва прокату і цех прокатного переділу (Макіївська 
філія ПАТ «ЄМЗ»), цехи управління головного енергетика та інші - всього 2/3 основних і допоміжних цехів підприємства. 

Основні акценти технологічної стратегії розвитку ПАТ «ЄМЗ» спрямовані на збільшення обсягів виробництва продукції, на підвищення ефективності виробництва, а 
також виконання цільового комплексу заходів, спрямованих на зниження техногенного навантаження, зменшення шкідливих викидів в атмосферу - на дотримання 
строгих екологічних норм. 

Згідно із затвердженої Технологічної стратегії Металургійного дивізіону передбачається зростання виробництва сталі до 3,5 млн.т/рік. У зв'язку з цим розроблений 
перелік першорядних заходів для досягнення мети Технологічної стратегії, а саме: 

• Будівництво нового агломераційного цеха з виробництвом 4,3 млн.т/рік агломерату для забезпечення доменного цеха високоякісним агломератом, та можливістю 
форсування виробництва чавуну Приблизна вартість будівництва складає 358 млн. долл. Кінцевий термін впровадження - 2016 р.; 

• Будівництво комплексу для приготування і вдування пиловугільного палива в доменні печі для суттєвого зниження собівартості готової продукції за рахунок 
виключення із використання природного газу в доменних печах. Приблизна вартість будівництва складає 115 млн. долл. Кінцевий термін впровадження - 2014 р.; 

• Інфраструктура будівництва нової повітророзподільної установки «Ліг Uquràe» з виробництвом 40 тис.м3/год. кисню високого тиску для забезпечення основних 
цехів заводу промисловими газами. Приблизна вартість будівництва інфраструктури нової повітророзподільної установки складає 33 млн. долл., а витрати на 
будівництво безпосередньо самої повітророзподільної установки - це відповідальність компанії «Ліг Uquràe». Кінцевий термін впровадження - 2014 р.; 

• Будівництво резервної турбоповітродувки № 1 -біс для зростання виробництва безперервно-відлитої заготовки. Приблизна вартість будівництва складає 33 млн. 
долл. Кінцевий термін впровадження - 2014 р.; 

У зв'язку з ростом виробництва чавуна необхідно нарощування виробництва сталі, тому у короткотерміновому плану розвитку планується розпочати впровадження 
заходів щодо I-го етапу комплексної модернізації конвертерного цеха, спрямованих на зростання виробництва сталі до 3,0 млн.т/рік, зниження собівартості готової 
продукції, та вирішення екологічних питань. 

У середньотерміновому плану розвитку підприємства планується виведення із експлуатації морально та фізично зношених агрегатів (блок розподілення кисню БР-
2М, повітряні компресори К-1500 №1,2, турбоповітродувки №2,4), та завершення II-го етапу комплексної модернізації конвертерного цеха, спрямованих на зростання 
виробництва сталі до 3,5 млн.т/рік. 

З метою раціонального використання вторинних енергоресурсів (конвертерного і доменного газів) планується будівництво газової безкомпресорної утилізаційної 
турбіни і газгольдера, що дозволить збільшити вироблювання власної електроенергії і знизити виробничу собівартість готової продукції. Реалізація цих проектів 
запланована у довготерміновому плані розвитку підприємства. 

В цілому за 2102 рік витрати на реалізацію інвестиційних проектів склали 233 661 тис. грн., в тому числі по суттєвим проектам: 
1. Реконструкція доменної печі №3 з модернізацією з метою збільшення продуктивності печі до 1200 тис. тонн чавуну. Будівництво завершено у 2011 році. Фактичні 

витрати у звітному періоді склали 47890 тис. грн., заплановано на 2013 рік 22141 тис. грн. 
2. Будівництво резервної турбоповітродувки для ДП 3,5. з метою забезпечення дуттям доменні печі в повному обсязі у зв'язку з високим моральним, фізичним 

зносом і відсутністю резерву існуючих ТДВ. Завершення будівництва планується на 2013 рік. Фактичні витрати у звітному періоді склали 7096 тис. грн., заплановано на 
2013 рік 42410 тис. грн. 

3. Відновлення греблі і шламопроводів (Беліков Яр) з метою збільшення місткості шламонакопичувача до 3-х млн.м3 . Завершення будівництва планується на 2014 
рік. Фактичні витрати у звітному періоді склали 17516 тис. грн., заплановано на 2013 рік 26764 тис. грн. 

4. Новий повітряний компресор кисневого цеху. Відсутність резерву призводить до підвищеного ризику зниження виробництва кисню. Завершення будівництва 
планується на 2013 рік. Фактичні витрати у звітному періоді склали 1031 тис. грн. 

5. Охоронний захід - будівництво периметру заводу. Завершення будівництва планується на 2013 рік. Фактичні витрати у звітному періоді склали 3146 тис. грн. 
6. Вдування пиловугільного палива з метою зниження об'ємів споживання природного газу і коксу та поліпшення екологічних показників. Фактичні витрати у звітному 

періоді склали 8863 тис. грн., заплановано на 2013 рік 753912 тис. грн. 
7. Будівництво інфраструктури нового кисневого блоку з метою забезпечення виробництва продуктами розподілу повітря. Фактичні витрати у звітному періоді 

склали 42780 тис. грн., заплановано на 2013 рік 174271 тис. грн. 
Фінансування інвестиційних проектів здійснюється за рахунок власних коштів. 
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Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента 

Повне найменування аудитора відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та консультаційних 
послуг «АУДЕК» 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтво про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 0185 від 26.01.2001 р. видане Аудиторською палатою України, дійсне до 
23.12.2015 р.). 

Місцезнаходження юридичної особи: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77, к.425 
Телефон (Факс) 062 311 07 93 
Державна реєстрація: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія АОО №308116 видане Виконавчим комітетом Донецької міської ради 30 березня 

1995 року, №12661200000007794. 
Код ЄДРПОУ 13480208 
Інша інформація: Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що 

здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням №212 від 04.03.2008 року, реєстраційний 
номер 762, серія і номер Свідоцтва АБ 000699, строк дії з 04.03.2008 року до 23.12.2015 року. 

Згідно Статуту товариства до виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства 
(п.16.10.1.12 Статуту). 

Відповідно до п. 16.10.1.12 Статуту Товариства та письмового звернення Товариства Наглядова рада прийняла Рішення №71 від 25.01.2013 обрати Товариство з 
обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських і консультаційних послуг «АУДЕК» для підготовки «Аудиторського висновку про фінансову звітність Товариства 
станом на 31.12.2012». 

Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських і консультаційних послуг «АУДЕК» проводила перевірку фінансової 
звітності Товариства станом на 31.12.2011, 31.12.2010 та 31.12.2009. 

Зміни аудитора (аудиторської фірми) протягом трьох останніх звітних років не було. 
Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує 

аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) відсутні. 
Проводився аудит фінансової звітності емітента ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)». 
Основнівідомості про аудиторську фірму: 
Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)». 
Код ЄДРПОУ - 21603903. 
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, 9-10 поверхи. 
Телефон: +380 44 490 67 77 Факс: +380 44 490 67 38 
Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0152 від 26.01.2001 р. видане Аудиторською палатою України 

(подовжене 04 листопада 2010 по 04 листопада.2015 р.). 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» по наданню аудиторських і консультаційних послуг здійснювало 

аудит комбінованої фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує 

аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) відсутні. 
Підбір та обрання аудиторів товариством здійснено шляхом аналізу інформації щодо діяльності аудиторів (строк діяльності аудитора (аудиторської фірми) на ринку 

аудиторських послуг, кількість співробітників, у тому числі сертифікованих аудиторів, їх професійний досвід, наявність у аудитора сертифікатів (свідоцтв) аудиторів про 
проходження різних форм навчання в професійних організаціях або інших структурах, участь у програмах підвищення кваліфікації, які стосуються учасників ринку 
цінних паперів, рекомендації та відгуки замовників, яким аудитори надавали аудиторські послуги, тощо) 

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту аудитори повинні дотримуватися фундаментальних принципів. Такими фундаментальними принципами є: 
- чесність; 
- об'єктивність; 
- професійна компетентність та належна ретельність; 
- конфіденційність; 
- професійна поведінка; 
- технічні стандарти. 
При виборі аудитора враховані вимоги статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: незалежний аудитор не є афілійованою особою товариства, не 

є афілійованою особою посадової особи товариства, не надає консультаційні послуги товариству. 
При виборі аудитора враховувалась відсутність конфлікту інтересів між аудиторською фірмою, яка може бути обраною для проведення аудиторської перевірки, та 

акціонерним товариством. 
Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на товариство. Сума винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначена умовами 

договору на виконання аудиторських послуг. 
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Інформація про осіб, що підписують документ 

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації. 

Посада керівника емітента генеральний директор 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Подкоритов Олександр Леонідович 

Посада головного бухгалтера емітента Г оловний бух гал тер 

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Білецький Микола Олександрович 
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Узагальнені дані річної інформації 
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1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

1.2. Повне найменування 

1.3. Скорочене найменування (за наявності) 

1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ 

1.5. Поштовий індекс 

1.6. Область 

1.7. Район 

1.8. Населений пункт 

1.9. Вулиця 

1.10. Будинок 

1.11. Корпус 
1.12. Офіс / квартира 

1. Основні відомості про емітента 

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

00191193 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" 

ПАТ "ЄМЗ" 

Акціонерне товариство 

86429 

Донецька 

м. Єнакієве 

пр. Металургів 

9 

1.2.1. Номер свідоцтва 

1.2.2. Дата видачі свідоцтва 

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

231453 

31.03.2011 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЄНАКІЄВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

160897992.00 

160897992.00 

1.3. Банки, що обслуговують емітента 

Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта 
1 2 3 4 

ВІДДІЛЕННЯ №2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИМ УКРАЇНСЬКИМ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в м. ЄНАКІЄВЕ 

3 4 3 8 5 1 2 6 0 0 4 9 6 2 4 8 7 2 0 1 гривня 

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

3 4 3 8 5 1 2 6 0 0 4 9 6 2 4 8 7 3 6 4 англ. фунти 

ВІДДІЛЕННЯ №2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в м. ЄНАКІЄВЕ 3 4 3 8 5 1 2 6 0 0 7 9 6 2 4 8 2 7 7 5 долар США 

ВІДДІЛЕННЯ №2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в м. ЄНАКІЄВЕ 3 4 3 8 5 1 2 6 0 0 9 9 6 2 4 8 2 8 8 1 рублі РФ 

ВІДДІЛЕННЯ №2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в м. ЄНАКІЄВЕ 3 4 3 8 5 1 2 6 0 0 3 9 6 2 4 8 8 0 6 3 євро 

ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в м. ГОРЛІВКА 

3 3 4 8 5 1 2 6 0 0 8 9 6 2 4 9 4 5 5 7 гривня 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" 3 0 0 3 4 6 2 6 0 0 9 1 0 1 4 2 6 0 0 1 
гривня, долар США, євро, 
рублі РФ 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ Банк Україна" 3 0 0 5 3 9 2 6 0 0 1 0 0 3 0 9 7 7 0 0 гривня 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ Банк Україна" 3 0 0 5 3 9 2 6 0 0 2 0 1 3 0 9 7 7 0 0 долар США 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ Банк Україна" 3 0 0 5 3 9 2 6 0 0 6 2 1 3 0 9 7 7 0 0 євро 
АТ "Укрсиббанк" 3 5 1 0 0 5 2 6 0 0 9 1 3 4 3 1 7 7 0 0 гривня, долар США 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" 3 8 0 7 3 1 2 6 0 0 2 1 0 0 0 0 2 6 0 0 гривня 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" 3 8 0 7 3 1 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6 0 2 долар США 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" 3 8 0 7 3 1 2 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 6 1 2 долар США 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" 3 8 0 7 3 1 2 6 0 0 2 1 0 0 0 0 2 6 2 2 долар США 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" 3 8 0 7 3 1 2 6 0 0 3 1 0 0 0 0 2 6 3 2 долар США 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" 3 8 0 7 3 1 2 6 0 0 8 1 0 0 0 0 2 6 0 4 рублі РФ 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" 3 8 0 7 3 1 2 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 6 0 1 євро 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (АТ "СБЕРБАНК 
РОСІЇ") Донецьке відділення №3 

3 2 0 6 2 7 2 6 0 0 0 0 1 3 0 0 2 3 3 1 гривня, долар США 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрсоцбанк" 3 0 0 0 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 1 1 9 9 7 6 гривня 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укрсоцбанк" 3 0 0 0 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 1 1 9 9 7 7 долар США 

1.4. Основні види діяльності 

Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
1 2 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 2 4 . 1 0 

Відновлення відсортованих відходів 3 8 . 3 2 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 4 1 . 2 0 

Оптова торгівля металами та металевими рудами 4 6 . 7 2 

Неспеціалізована оптова торгівля 4 6 . 9 0 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 7 1 . 1 2 

Постачання інших готових страв 5 6 . 2 9 

Діяльність лікарняних закладів 8 6 . 1 0 

1.5. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового агентства 
Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 
міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення рейтингової 

оцінки емітента або цінних 
паперів емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

F i t c h R a t i n g s L td . 
міжнародне рейтингове 
агенство 2 2 . 0 6 . 2 0 1 2 

Підтверджено корпоративний 
рейтинг: Довгостроковий 
рейтинг дефолту емітента в 
іноземній валюті "В". 
Довгостроковий рейтинг 
дефолту емітента в 
національній валюті "В+". 
Прогноз стабільний. 
Національний 
довгостроковий рейтинг "АА+ 
(икг)". Прогноз стабільний. 
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2. Інформація про дивіденди 

За звітний період За період, що передував звітному 

за простими акціями за привілейованими 
акціями за простими акціями за привілейованими 

акціями 
1 2 3 4 5 

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 - 0 -

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн 0 - 0 -

Сума виплачених дивідендів, грн 0 - 0 -

Виплачено дивідендів на одну акцію, грн 0 - 0 -
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3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент* 

Повне найменування 
Організаційно-

правова 
ф о р м а 

Іденти-
фікацій-

ний 
код за 

Є Д Р П О У 

Місцезн аходже н ня, 
міжміський код та телефон, 

факс 

Вид 
діяльності 

Назва 
державного 
органу, що 

видав л іценз ію 
або інший 

документ на цей 
вид діяльності 

Дата видачі 
ліцензі ї 

або іншого 
документа 

Номер 
ліцензі ї 

або іншого 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " О Б ' Є Д Н А Н А 
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

2 3 7 8 5 1 3 3 

вул. Університетська, б. 52, м. 
Донецьк, Донецька обл., 
Україна, 83050 тел. 
+380623371041, факс 
+ 3 8 0 6 2 3 3 7 1 0 4 1 

Професійна діяльність на 
фондовому ринку -
депозитарна діяльність 
зберігача цінних паперів 

Державна комісія 
з цінних паперів 
та фондового 
ринку 

1 7 . 1 2 . 2 0 0 9 А В № 5 0 7 1 2 1 

П Р И В А Т Н Е А К Ц І О Н Е Р Н Е 
Т О В А Р И С Т В О "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" 

Акціонерне 
товариство 3 5 9 1 7 8 8 9 

вул. Тропініна, б. 7-Г, м. Київ, 
Київська обл., Україна, 04107 
тел. +380445854240, факс 
+ 3 8 0 4 4 5 8 5 4 2 4 0 

Професійна діяльність на 
фондовому ринку -
депозитарна діяльність 
депозитарію цінних паперів 

Державна комісія 
з цінних паперів 
та фондового 
ринку 

1 9 . 1 1 . 2 0 0 9 А В № 4 9 8 0 0 4 

ПУБЛІЧНЕ А К Ц І О Н Е Р Н Е 
Т О В А Р И С Т В О " Ф О Н Д О В А БІРЖА 
ПФТС" 

Акціонерне 
товариство 

2 1 6 7 2 2 0 6 

вул. Червоноармійська, б. 72, 
м. Київ, Київська обл., Україна, 
0 3 1 5 0 т е л . + 3 8 0 4 4 2 7 7 5 0 0 0 , 
факс +380442775001 

Професійна діяльність на 
фондовому ринку - д іяльність 
з організації торгівлі на 
фондовому ринку 

Державна комісія 
з цінних паперів 
та фондового 
ринку 

1 0 . 0 6 . 2 0 1 1 А В № 5 8 1 3 5 4 

Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ П О Н А Д А Н Н Ю 
А У Д И Т О Р С Ь К И Х ТА 
К О Н С У Л Ь Т А Ц І Й Н И Х ПОСЛУГ "АУДЕК" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

1 3 4 8 0 2 0 8 

вул. Університетська, б. 77, к. 
425, м. Донецьк , Донецька 
обл., Україна, 83048 тел. /факс 
+ 3 8 0 6 2 3 1 1 0 7 9 3 

Діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку й 
аудиту; консультування з 
питань оподаткування 

Аудиторська 
палата України 

2 6 . 0 1 . 2 0 0 1 № 0 1 8 5 

Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА " П Р А Й С В О Т Е Р Х А У С К У П Е Р С 
(АУДИТ)" 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

2 1 6 0 3 9 0 3 

вул. Жилянська, б. 75, м. Київ, 
Київська обл., Україна, 01032 
тел.+380444906777, факс 
+ 3 8 0 4 4 4 9 0 6 7 3 8 

Діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку та 
аудиту 

Аудиторська 
палата України 

2 6 . 0 1 . 2 0 0 1 № 0 1 5 2 

ПРИВАТНЕ А К Ц І О Н Е Р Н Е 
Т О В А Р И С Т В О "УКРАЇНСЬКА 
А К Ц І О Н Е Р Н А СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
АСКА" 

Акціонерне 
товариство 1 3 4 9 0 9 9 7 

пр. Ілліча, б.100, м. Донецьк, 
Донецька обл., Україна, 83052 
тел. +380623483800, факс 
+ 3 8 0 6 2 3 4 8 3 8 8 7 

Інші види страхування, крім 
страхування життя, 
перестрахування, оц інювання 
ризиків та завданої шкоди, 
діяльність страхових агентів і 
брокерів 

Державна комісія 
з регулювання 
ринків фінансових 
послуг України 

2 6 . 0 4 . 2 0 1 1 А Г № 5 6 9 9 6 7 

ПРИВАТНЕ А К Ц І О Н Е Р Н Е 
Т О В А Р И С Т В О "УКРАЇНСЬКА 
А К Ц І О Н Е Р Н А СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
АСКА-ЖИТТЯ" 

Акціонерне 
товариство 2 4 3 0 9 6 4 7 

вул. Ав іаконструктора 
Антонова, б. 5, м. Київ, 
Київська обл., Україна, 03816 
тел. +380444559285, факс 
+ 3 8 0 4 4 4 9 2 8 4 9 2 

Страхова діяльність -
страхування життя 

Державна комісія 
з регулювання 
ринків фінансових 
послуг України 

0 6 . 0 6 . 2 0 1 1 А В № 5 0 0 0 1 3 

F i t c h R a t i n g s L td . Корпорація 1 3 1 6 2 3 0 

G r e a t B r i t a i n , L o n d o n , 3 0 N o r t h 
C o l o n n a d e , C a n a r y W h a r f , 
E 1 4 5 G N т е л . + 4 4 2 0 3 5 3 0 
1000, факс +44 20 3530 1500 

Кредитний аналіз, кредитна 
оцінка, міжнародні та 
національні рейтинги 

д/н - д/н 

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, 
юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені зд ійснювати рейтингову оцінку емітента 
та/або його цінних паперів. 
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4. Відомості про цінні папери емітента 

4.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст-
рацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифіка-

ційний номер 
Тип цінного папера Форма 

існування 
Форма 

випуску 

Номі-
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 

капіталі 
(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 7 . 0 7 . 2 0 1 0 5 8 9 / 1 / 1 0 

Державна 
комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку 

І І А 4 0 0 0 0 7 9 9 6 6 прості бездокументарна іменні 1 5 . 2 5 1 0 5 5 0 6 8 8 1 6 0 8 9 7 9 9 2 . 0 0 1 0 0 

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

4.2.1. Процентні облігації 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст-
рацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Номі-
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість у 
випуску 

(шт.) 

Форма 
існування 

Форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Відсоткова 
ставка за 

облігаціями 
(відсотки) 

Термін 
виплати 

процентів 

Дата пога-
шення облі-

гацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.2.2. Дисконтні облігації 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст-
рацію 

випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Номі-
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість 
у випуску 

(шт.) 
Форма існування Форма випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації 

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєст-
рацію 

випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Номі-
нальна 

вартість 
(грн) 

Кількість 
у випуску 

(шт.) 

Форма 
існування 

Форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Найме-
нування 
товару 

(послуги), 
під який 

здійснено 
випуск 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата випуску Вид цінних 
паперів Обсяг випуску 

Обсяг 
розміщених 

цінних паперів 
на звітну дату 

(грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

№ з/п 

Дата 
зарахування 

акцій на рахунок 
емітента 

Кількість акцій, 
що викуплено 

(шт.) 

Дата реєстрації 
випуску акцій, 
що викуплено 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 
випуску акцій, 
що викуплено 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено 

Частка у 
статутному 

капіталі 
(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1 6 . 0 5 . 2 0 1 2 1 3 8 7 4 2 7 . 0 7 . 2 0 1 0 5 8 9 / 1 / 1 0 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 0 . 1 3 1 5 

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) -

у тому числі: сертифікатів акцій -

сертифікатів облігацій -

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних 
паперів) -

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) -

у тому числі: сертифікатів акцій -

сертифікатів облігацій -

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних 
паперів) 

-
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5. Інформація про гаранті ї третьо ї особи за к о ж н и м випуском боргових цінних паперів 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 
Найменування особи гаранта 

Ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОУ 
гаранта 

Місцезнаходження гаранта 

1 2 3 4 5 

ПАТ "ЄМЗ" не має боргових цінних паперів. 
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6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних засобів 
Власні основні засоби 

(тис. грн) 
Орендовані основні засоби 

(тис. грн) 
Основні засоби, всього 

(тис. грн) Найменування основних засобів 
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Виробничого призначення 2 5 2 9 2 9 8 2 6 5 1 5 9 6 - - 2 5 2 9 2 9 8 2 6 5 1 5 9 6 

будівлі та споруди 1 2 1 7 6 4 3 1 2 1 0 4 1 4 - - 1 2 1 7 6 4 3 1 2 1 0 4 1 4 

машини та обладнання 9 8 5 2 4 0 1 1 6 3 4 8 8 - - 9 8 5 2 4 0 1 4 1 6 3 4 8 8 

транспортні засоби 3 0 7 9 5 4 2 6 0 2 9 0 - - 3 0 7 9 5 4 2 6 0 2 9 0 

інші 1 8 4 6 1 1 7 4 0 4 - - 1 8 4 6 1 1 7 4 0 4 

2. Невиробничого призначення 2 3 1 7 2 8 7 3 - - 2 3 1 7 2 8 7 3 

будівлі та споруди 2 2 2 1 2 7 7 3 - - 2 2 2 1 2 7 7 3 

машини та обладнання 6 5 7 5 - - 6 5 7 5 

транспортні засоби 0 0 - - 0 0 

інші 3 1 2 5 - - 3 1 2 5 

Усього 2 5 3 1 6 1 5 2 6 5 4 4 6 9 - - 2 5 3 1 6 1 5 2 6 5 4 4 6 9 
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7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів 4 4 0 5 8 7 3 7 2 6 5 3 

Статутний капітал 1 6 0 8 9 8 1 6 0 8 9 8 

Скоригований статутний капітал 1 6 0 8 9 8 1 6 0 8 9 8 

Опис* 

Вартість чистих активів в звітному та попередньому періодах 
розрахована за методікою, затвердженною Рішенням 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 
листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних 
рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів 

акціонерних товариств". Під вартістю чистих активів 
акціонерного товариства розуміється величина, яка 

визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих 
до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 
Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок 

за даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку N 2 "Баланс", 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 
р. N 87 зі змінами та доповненнями, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. N 396/3689. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи 

= (Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх 
періодів) - (Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання 

+ Забезпечення наступних виплат і платежів + Доходи 
майбутніх періодів). 

Вартість чистих активів в звітному та попередньому періодах 
розрахована за методікою, затвердженною Рішенням 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 
листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних 
рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів 

акціонерних товариств". Під вартістю чистих активів 
акціонерного товариства розуміється величина, яка 

визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих 
до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 

Для визначення вартості чистих активів складається 
розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку N 2 "Баланс", 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 
р. N 87 зі змінами та доповненнями, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. N 396/3689. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті 

активи = (Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів) - (Довгострокові зобов'язання + Поточні 
зобов'язання + Забезпечення наступних виплат і платежів + 

Доходи майбутніх періодів). 

Висновок** 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним 
капіталом становить 279689 тис. грн. Вартість чистих активів 
акціонерного товариства більша розміру статутного капіталу. 

Вартість чистих активів акціонерного Товариства відповідає 
вимогам чинного законодавства (п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу 

України). 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним 
капіталом становить 211755 тис. грн. Вартість чистих активів 
акціонерного товариства більша розміру статутного капіталу. 

Вартість чистих активів акціонерного Товариства відповідає 
вимогам чинного законодавства (п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу 

України). 

62 



ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

8. В і д о м о с т і щ о д о о с о б л и в о ї і н ф о р м а ц і ї , щ о в и н и к а л а п р о т я г о м з в і т н о г о п е р і о д у 

Дата вчинення 
дії 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення 

Вид інформації 

1 2 3 
3 0 . 0 3 . 2 0 1 2 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 
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Фінансова звітність 
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Баланс 

на 31.12.2012 р. 

С к л а д е н о : 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

Код 
рядка 

На початок звітного року На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 
А К Т И В 

I. Необоротні активи: 
Нематеріальні активи 

залишкова вартість 0 1 0 6 2 3 2 1 0 9 4 3 

первісна вартість 0 1 1 1 2 0 3 7 1 9 4 8 7 

накопичена амортизація 0 1 2 ( 5 8 0 5 ) ( 8 5 4 4 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 0 2 0 4 2 9 6 9 1 4 2 3 2 7 5 

Основні засоби: 
залишкова вартість 0 3 0 2 5 2 6 8 8 5 2 6 5 0 1 2 4 

первісна вартість 0 3 1 2 6 8 1 5 0 1 3 0 4 6 0 1 4 

знос 0 3 2 ( 1 5 4 6 1 6 ) ( 3 9 5 8 9 0 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

справедлива (залишкова) вартість 0 3 5 - -

первісна вартість 0 3 6 - -

накопичена амортизація 0 3 7 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших п ідприємств 0 4 0 - -

інші фінансові інвестиції 0 4 5 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 0 5 0 7 3 5 6 1 -

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомост і 0 5 5 4 7 3 0 4 3 4 5 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 5 6 9 3 2 6 9 3 2 6 

Знос інвестиційної нерухомост і 0 5 7 ( 4 5 9 6 ) ( 4 9 8 1 ) 

Відстрочені податкові активи 0 6 0 1 3 8 6 9 8 2 1 7 8 2 

Гудвіл 0 6 5 - -

Інші необоротні активи 0 7 0 - -

Гудвіл при консолідації 0 7 5 - -

Усього за розділом I 080 3 1 7 9 7 9 7 3 1 1 0 4 6 9 

II. Оборотні активи: 
Виробничі запаси 1 0 0 7 1 1 3 7 0 7 1 7 6 8 4 

Поточні біологічні активи 1 1 0 - -

Незавершене виробництво 1 2 0 2 2 1 3 5 1 1 9 0 8 6 9 

Готова продукція 1 3 0 4 1 1 5 3 8 1 3 0 4 

Товари 1 4 0 - -

Векселі одержані 1 5 0 - -

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
чиста реалізаційна вартість 1 6 0 2 4 9 3 6 0 7 6 1 5 0 4 5 5 8 7 

первісна вартість 161 2 4 9 3 9 5 7 7 1 5 0 4 9 0 8 5 

резерв сумнівних борг ів 1 6 2 ( 3 5 0 1 ) ( 3 4 9 8 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

з бюджетом 1 7 0 2 7 2 7 3 4 2 1 3 6 0 0 

за виданими авансами 1 8 0 4 0 3 2 8 4 3 8 5 0 0 5 

з нарахованих доходів 1 9 0 - 7 3 5 6 1 

із внутрішніх розрахунків 2 0 0 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 2 1 0 1 9 1 9 1 6 2 2 2 

Поточні фінансові інвестиції 2 2 0 1 6 3 3 9 1 6 3 3 9 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

в національній валюті 2 3 0 1 1 2 9 0 0 1 4 9 2 6 

- у т.ч. в касі 2 3 1 19 -

в іноземній валюті 2 4 0 9 0 6 9 5 2 5 9 7 9 

Інші оборотні активи 2 5 0 1 7 3 4 9 7 1 4 4 4 4 7 

Усього за розділом II 260 2 6 9 9 8 5 9 0 1 6 9 1 5 5 2 3 

III. Витрати майбутніх періодів 270 1 0 3 3 9 6 9 3 2 7 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -

Баланс 280 3 0 2 8 1 7 8 3 2 0 0 3 5 3 1 9 

ПАСИВ 
I. Власний капітал 

Статутний капітал 3 0 0 1 6 0 8 9 8 1 6 0 8 9 8 

Пайовий капітал 3 1 0 - -

Додатковий вкладений капітал 3 2 0 - -

Інший додатковий капітал 3 3 0 5 3 8 7 4 4 4 5 5 9 9 9 

Резервний капітал 3 4 0 4 0 2 2 4 4 0 2 2 4 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3 5 0 ( 3 6 7 2 1 3 ) ( 2 1 5 6 1 2 ) 

Неоплачений капітал 3 6 0 - -

Вилучений капітал 3 7 0 - 9 2 2 

Накопичена курсова різниця 3 7 5 - -

Усього за розділом I 380 3 7 2 6 5 3 4 4 0 5 8 7 

Частка меншості 385 - -

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу 4 0 0 2 1 1 7 5 8 2 4 2 9 9 3 

Інші забезпечення 4 1 0 - -

Сума страхових резервів 4 1 5 - -

Сума часток перестраховик ів у страхових резервах 4 1 6 - -

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 4 1 7 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 4 1 8 

Цільове фінансування 1 4 2 0 - -

Усього за розділом II 430 2 1 1 7 5 8 2 4 2 9 9 3 

III. Довгострокові зобов'язання 
Довгостроков і кредити банк ів 4 4 0 - -

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 4 5 0 7 5 0 8 3 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 4 6 0 - -

Інші довгострокові зобов'язання 4 7 0 4 7 9 3 0 8 9 1 0 0 8 7 9 1 7 

Усього за розділом III 480 4 7 9 3 8 3 9 1 0 0 8 8 7 4 7 

IV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банк ів 5 0 0 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов 'язаннями 5 1 0 - -
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Векселі видані 5 2 0 4 4 0 5 4 4 0 5 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5 3 0 2 3 7 7 1 0 4 0 8 2 8 8 6 7 2 

Поточні зобов'язання за розрахунками: 
з одержаних авансів 5 4 0 1 0 2 9 9 5 0 8 7 5 4 8 3 

з бюджетом 5 5 0 7 7 2 4 7 3 4 6 

з позабюджетних платежів 5 6 0 - -

зі страхування 5 7 0 8 2 2 2 8 7 9 8 

з оплати праці 5 8 0 1 4 8 1 3 1 6 1 7 6 

з учасниками 5 9 0 - -

із внутрішніх розрахунків 6 0 0 - -

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 6 0 5 - -

Інші поточні зобов'язання 6 1 0 6 7 0 0 3 6 2 0 4 3 

Усього за розділом IV 620 2 4 9 0 3 1 5 7 9 2 6 2 9 2 3 

V. Доходи майбутніх періодів 630 3 7 6 6 9 

Баланс 640 3 0 2 8 1 7 8 3 2 0 0 3 5 3 1 9 

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 
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Звіт про фінансові результати 

за 2012 рік 

С к л а д е н о : 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 
I. Ф ІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 19926344 21363100 

Податок на додану вартість 015 (1839259) (2070522) 
Акцизний збір 020 - -

025 - -

Інші вирахування з доходу 030 (5303999) (5592448) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 12783086 13700130 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (13064797) (14746347) 
Валовий: 

прибуток 050 - -

збиток 055 (281711) (1046217) 
Інші операційні доходи 060 184054 25830622 

У т.ч. дох ід від первісного визнання біологічних активів і с ільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
с ільськогосподарської д іяльності 061 - -

Адмін істративні витрати 070 (254718) (231970) 
Витрати на збут 080 (341298) (266469) 

Інші операційні витрати 090 (233440) (25424487) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів с ільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
с ільськогосподарської д іяльності 091 - -

Фінансові результати від операційної діяльності: 
прибуток 100 - -

збиток 105 (927113) (1138521) 

Доход від участі в капіталі 110 - -

Інші фінансові доходи 120 2137681 1885535 

Інші доходи 1 130 265328 244123 

Фінансові витрати 140 (972088) (240906) 
Втрати від участі в капіталі 150 - -

Інші витрати 160 (317461) (268018) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -

Фінансові результати від звичайної д іяльності д о оподаткування: 
прибуток 170 186347 482213 
збиток 175 - -

У т.ч. прибуток від припиненої д іяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності 176 - -

У т.ч. збиток від припиненої д іяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності 177 - -

Податок на прибуток від звичайної д іяльності 180 116916 232933 
Дохід з податку на прибуток від звичайної д іяльності 185 - -

Фінансові результати від звичайної діяльності: 
прибуток 190 69431 249280 

збиток 195 - -

Надзвичайні: 
доходи 200 - -

витрати 205 - -

Податки з надзвичайного прибутку 210 - -

Частка меншост і 215 - -

Чистий: 
прибуток 220 69431 249280 

збиток 225 - -

Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

II. Е Л Е М Е Н Т И О П Е Р А Ц І И Н И Х ВИТРАТ 
Найменування показника 

Матеріальні затрати 230 11808045 13695342 

Витрати на оплату праці 240 430570 401014 
Відрахування на соціальні заходи 250 181387 142797 

Амортизац ія 260 250177 138715 
Інші операційні витрати 270 976534 878332 

Разом 280 13646713 15256200 
III. Р О З Р А Х У Н О К ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Середньорічна кількість простих акцій 300 10541969 10550688 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 6.58615 23.62690 
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 - -

Див іденди на одну просту акцію 340 - -

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 
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Звіт про рух грошових коштів 

за 2012 рік 

С к л а д е н о : 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної д іяльності 
Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 19377083 17175924 
Погашення векселів одержаних 015 - -

Покупців і замовників авансів 020 365695 917226 
Повернення авансів 030 949 1777 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 722 384 
Бюджету податку на додану вартість 040 414990 507123 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 1 -

Отримання субсидій, дотацій 050 52 53 
Цільового фінансування 060 - -

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 247 213 
Інші надходження 080 13894618 18280845 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 090 (26606313) (27133564) 
Авансів 095 (3074779) (4667207) 

Повернення авансів 100 (153787) (944933) 
Працівникам 105 (358971) (332348) 
Витрат на в ідрядження 110 (3781) (5078) 

Зобов 'язань з податку на додану вартість 115 (-) (-) 
Зобов 'язань з податку на прибуток 120 (13) (13) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 (195341) (173259) 
Зобов 'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (93927) (81365) 
Цільових внесків 140 (12802) (9932) 

Інші витрачання 145 (3485340) (2783204) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 69303 752642 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -

Чистий рух коштів від операційної д іяльност і 170 69303 752642 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної д іяльності 
Реалізація: 

фінансових інвестицій 180 11920 -

необоротних активів 190 9 129 
майнових комплексів 200 - -

Отримані : 
відсотки 210 - -

див іденди 220 - -

Інші надходження 230 127 500 
Придбання: 

фінансових інвестицій 240 (-) (12) 
необоротних активів 250 (222674) (539804) 
майнових комплексів 260 (-) (-) 

Інші платежі 270 (21179) (96306) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (231797) (635493) 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -

Чистий рух коштів від інвестиційної д іяльності 300 (231797) (635493) 

III. Рух коштів у результаті фінансової д іяльності 
Надходження власного капіталу 310 - -

Отримані позики 320 80 -

Інші надходження 330 - -

Погашення позик 340 (-) (-) 
Сплачені див іденди 350 (-) (-) 
Інші платежі 360 (922) (-) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (842) -

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -

Чистий рух коштів від фінансової д іяльност і 390 (842) -

Чистий рух коштів за звітний період 400 (163336) 117149 
Залишок коштів на початок року 410 203595 85332 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 646 1114 

Залишок коштів на кінець року 430 40905 203595 
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Звіт про власний капітал 

за 2012 рік 

С к л а д е н о : 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Накопичена 
курсова 
різниця 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11 
Залишок на початок року 010 160898 - - 538744 40224 (367213) - - - 372653 
Коригування: 

Зміна облікової політики 020 - - - - - - - - - -

Виправлення помилок 030 - - - - - - - - - -

Інші зміни 040 - - - - - - - - - -

Скоригований залишок на початок року 050 160898 - - 538744 40224 (367213) - - - 372653 
Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - - -

Уцінка основних засобів 070 - - - - - - - - - -

Дооцінка незавершеного будівництва 080 - - - - - - - - - -

Уцінка незавершеного будівництва 090 - - - - - - - - - -

Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - -

Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - - -

Використання дооцінки необоротних активів 120 - - - (82745) - 82170 - - - (575) 
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 - - - - - 69431 - - - 69431 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - - - - - -

Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - - - - - -

В ідрахування до резервного капіталу 160 - - - - - - - - - -

Сума чистого прибутку, належна до бюджету 
відповідно до законодавства 170 - - - - - - - - - -

Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 - - - - - - - - - -

Погашення заборгованост і з капіталу 190 - - - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів 

200 - - - - - - - - - -

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - (922) - (922) 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - - -

Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - - -

Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - - -

Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі: 
Списання нев ідшкодованих збитків 260 - - - - - - - - - -

Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - - -

Інші зміни 280 - - - - - - - - - -

Разом змін в капіталі 290 - - - (82745) - 151601 - (922) - 67934 

Залишок на к інець року 300 160898 - - 455999 40224 (215612) - (922) - 440587 
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Примітки до річної фінансової звітності 

за 2012 рік 
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I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 
активів 

Код 
рядка 

Залишок на початок 
року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік 

Нараховано 
аморти-

зації за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

Групи нематеріальних 
активів 

Код 
рядка 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

нако-
пичена 

аморти-
зація 

Надійшло 
за рік 

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

нако-
пиченої 
аморти-

зації 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

нако-
пичена 

аморти-
зація 

Нараховано 
аморти-

зації за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

нако-
пиченої 
аморти-

зації 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

нако-
пичена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування 
природними ресурсами 0 1 0 - - - - - - - - - - - - -

Права користування майном 0 2 0 - - - - - - - - - - - - -

Права на комерційні 
позначення 

0 3 0 - - - - - - - - - - - - -

Права на об'єкти 
промислової власності 0 4 0 - - - - - - - - - - - - -

Авторське право та суміжні з 
ним права 0 5 0 - - - - - - - - - - - - -

0 6 0 - - - - - - - - - - - - -

Інші нематеріальні активи 0 7 0 - - - - - - - - - - - - -

Разом 0 8 0 - - - - - - - - - - - - -

Гудвіл 0 9 0 - - - - - - - - - - - - -

Із рядка 080 графа 14 

Із рядка 080 графа 5 
Із рядка 080 графа 15 

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 
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II. Основні засоби 

Групи 
основних 

засобів 

Код 
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка+, 

уцінка-) 
Вибуло за рік 

Нараховано 
аморти-

зації за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

у тому числі 

Групи 
основних 

засобів 

Код 
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка 
(дооцінка+, 

уцінка-) 
Вибуло за рік 

Нараховано 
аморти-

зації за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду Групи 
основних 

засобів 

Код 
рядка первісна 

(пере-
оцінена) 
вартість 

знос 

Надійшло 
за рік первісної 

(пере-
оціненої) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

Нараховано 
аморти-

зації за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності первісної 

(пере-
оціненої) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні 
ділянки 

1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Інвестиційна 
нерухомість 

1 0 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Капітальні 
витрати на 
поліпшення 
земель 

1 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої 

1 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Машини та 
обладнання 

1 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Транспортні 
засоби 

1 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі) 

1 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тварини 1 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Багаторічні 
насадження 1 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Інші основні 
засоби 

1 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Бібліотечні 
фонди 

1 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи 

2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди 

2 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Природні 
ресурси 

2 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Інвентарна 
тара 2 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Предмети 
прокату 2 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи 

2 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Разом 2 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

З рядка 260 графа 14 

З рядка 260 графа 8 

З рядка 260 графа 5 
Вартість основних засобів, 
в операційну оренду 
З рядка 260 графа 15 
З рядка 105 графа 14 

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 
вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 

( 2 6 7 ) 

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 
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III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка 

За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 2 8 0 - -

Придбання (виготовлення) основних засобів 2 9 0 - -

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3 0 0 - -

Придбання (створення) нематеріальних активів 3 1 0 - -

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 3 2 0 - -

Інші 3 3 0 - -

Разом 3 4 0 - -

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) 
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IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець року 

довгострокові На кінець року поточні 

1 2 3 4 5 
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 

асоційовані підприємства 3 5 0 - - -

дочірні підприємства 3 6 0 - - -

спільну діяльність 3 7 0 - - -

Б.Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 3 8 0 - - -

акції 3 9 0 - - -

облігації 4 0 0 - - -

інші 4 1 0 - - -

Разом (розд. А + розд. Б) 4 2 0 - - -

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 
за справедливою вартістю (422) 
за амортизованою собівартістю (423) 

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 

за справедливою вартістю (425) 
за амортизованою собівартістю (426) 
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V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код 
рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда активів 4 4 0 - -

Операційна курсова різниця 4 5 0 - -

Реалізація інших оборотних активів 4 6 0 - -

Штрафи, пені, неустойки 4 7 0 - -

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 4 8 0 - -

Інші операційні доходи і витрати 4 9 0 - -

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 4 9 1 X -

непродуктивні витрати і втрати 4 9 2 X -

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 5 0 0 - -

дочірні підприємства 5 1 0 - -

спільну діяльність 5 2 0 - -

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 5 3 0 - X 

Проценти 5 4 0 X -

Фінансова оренда активів 5 5 0 - -

Інші фінансові доходи і витрати 5 6 0 - -

Г. Інші доходи і витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 5 7 0 - -

Доходи від об'єднання підприємств 5 8 0 - -

Результат оцінки корисності 5 9 0 - -

Неопераційна курсова різниця 6 0 0 - -

Безоплатно одержані активи 6 1 0 - X 

Списання необоротних активів 6 2 0 X -

Інші доходи і витрати 6 3 0 - -

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 
сторонами у % (632) 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 
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VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код 
рядка 

На кінець року 

1 2 3 
Каса 6 4 0 -

Поточний рахунок у банку 6 5 0 -

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 6 6 0 -

Грошові кошти в дорозі 6 7 0 -

Еквіваленти грошових коштів 6 8 0 -

Разом 6 9 0 -

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 
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VII. Забезпечення І резерви 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

Збільшення за звітний 
рік 

Використано 
у звітному 

році 

Сторновано 
невикористану 

суму у 
звітному році 

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на 

кінець 
року 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року нараховано 

(створено) 
додаткові 

відрахування 

Використано 
у звітному 

році 

Сторновано 
невикористану 

суму у 
звітному році 

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 7 1 0 - - - - - - -

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 7 2 0 - - - - - - -

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 7 3 0 - - - - - - -

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 7 4 0 - - - - - - -

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих 
контрактів 7 5 0 - - - - - - -

7 6 0 - - - - - - -

7 7 0 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 7 7 5 - - - - - - -

Разом 7 8 0 - - - - - - -
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VIII. Запаси 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

збільшення 
чистої вартості 

реалізації * 
уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 8 0 0 - - -

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 8 1 0 - - -

Паливо 8 2 0 - - -

Тара і тарні матеріали 8 3 0 - - -

Будівельні матеріали 8 4 0 - - -

Запасні частини 8 5 0 - - -

Матеріали сільськогосподарського призначення 8 6 0 - - -

Поточні біологічні активи 8 7 0 - - -

Малоцінні та швидкозношувані предмети 8 8 0 - - -

Незавершене виробництво 8 9 0 - - -

Готова продукція 9 0 0 - - -

Товари 9 1 0 - - -

Разом 9 2 0 - - -

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

Активи на відповідальному зберіганні 

З рядка 275 графа 4 Балансу 

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 
переданих у переробку (922) 

оформлених в заставу (923) 
переданих на комісію (924) 
(позабалансовий рахунок 02) (925) 
запаси, призначені для продажу (926) 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» 
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IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на кінець 
року 

у т. ч. за строками непогашення 
Найменування показника Код 

рядка 
Всього на кінець 

року до 12 місяців від 12 до 18 
місяців 

від 18 до 36 
місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 9 4 0 - - - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 9 5 0 - - - -

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 9 6 0 -

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 9 7 0 -

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий 
рахунок 072) 9 8 0 -
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XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1 1 1 0 -

Заборгованість на кінець звітного року: 
валова замовників 1 1 2 0 -

валова замовникам 1 1 3 0 -

з авансів отриманих 1 1 4 0 -

Сума затриманих коштів на кінець року 1 1 5 0 -

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1 1 6 0 -

81 



ЕСКРІН - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ З... 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1 2 1 0 -

Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року 1 2 2 0 -

на кінець звітного року 1 2 2 5 -

Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року 1 2 3 0 -

на кінець звітного року 1 2 3 5 -

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1 2 4 0 -

у тому числі: 
поточний податок на прибуток 1 2 4 1 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1 2 4 2 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1 2 4 3 -

Відображено у складі власного капіталу - усього 1 2 5 0 -

у тому числі: 
поточний податок на прибуток 1 2 5 1 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1 2 5 2 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1 2 5 3 -
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1 3 0 0 -

Використано за рік - усього 1 3 1 0 -

у тому числі: 
будівництво об'єктів 1 3 1 1 -

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1 3 1 2 -

з них машини та обладнання 1 3 1 3 -

придбання (створення) нематеріальних активів 1 3 1 4 -

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1 3 1 5 -

1 3 1 6 -

1 3 1 7 -
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XIV. Біологічні активи 

Групи 
біологічних 

активів 

Код 
рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліков уються за справедливою вартістю 
Групи 

біологічних 
активів 

Код 
рядка 

залишок на початок 
оку надійшло 

за рік 

вибуло за рік нараховано втрати від вигоди від 
залишо к на кінець 

оку 
залишок 

на 
початок 

року 

надійшло 
за рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишо 
на 

кінець 
року 

Групи 
біологічних 

активів 

Код 
рядка 

первісна 
вартість 

накопичена 
амортизація 

надійшло 
за рік первісна 

вартість 
накопичена 
амортизація 

за рік 
зменшення 
корисності корисності первісна 

вартість 
накопичена 

амортизація 

залишок 
на 

початок 
року 

надійшло 
за рік 

зміни 
вартості 

за рік 

вибуло 
за рік 

залишо 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові 
біологічні 
активи -
усього 

1 4 1 0 - - - - - - - - - - - - - -

в тому числі: 
робоча 
худоба 

1 4 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

продуктивна 
худоба 1 4 1 2 - - - - - - - - - - - - - -

багаторічні 
насадження 1 4 1 3 - - - - - - - - - - - - - -

1 4 1 4 - - - - - - - - - - - - - -

інші 
довгострокові 
біологічні 
активи 

1 4 1 5 - - - - - - - - - - - - - -

Поточні 
біологічні 
активи -
усього 

1 4 2 0 - X - - X X - - - X - - - -

в тому числі: 
тварини на 
вирощуванні 
та відгодівлі 

1 4 2 1 - X - - X X - - - X - - - -

біологічні 
активи в стані 
біологічних 
перетворень 
(крім тварин 
на 
вирощуванні 
та відгодівлі) 

1 4 2 2 - X - - X X - - - X - - - -

1 4 2 3 - X - - X X - - - X - - - -

інші поточні 
біологічні 
активи 

1 4 2 4 - X - - X X - - - X - - - -

Разом 1 4 3 0 - - - - - - - - - - - - - -

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива 
вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432) 

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності 
( 1 4 3 3 ) 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника Код 
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями 

Результат від 
первісного 
визнання 

Уцінка 
Виручка 

від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

Фінансовий 
результат (прибуток 

+, збиток -) від 
Найменування показника Код 

рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями дохід витрати 

Уцінка 
Виручка 

від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

реалізації 

первісного 
визнання 

та 
реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1 5 0 0 - - - - - - - - -

у тому числі: зернові і зернобобові 1 5 1 0 - - - - - - - - -

з них: пшениця 1 5 1 1 - - - - - - - - -

соя 1 5 1 2 - - - - - - - - -

соняшник 1 5 1 3 - - - - - - - - -

ріпак 1 5 1 4 - - - - - - - - -

цукрові буряки (фабричні) 1 5 1 5 - - - - - - - - -

картопля 1 5 1 6 - - - - - - - - -

плоди (зерняткові, кісточкові) 1 5 1 7 - - - - - - - - -

інша продукція рослинництва 1 5 1 8 - - - - - - - - -

додаткові біологічні активи рослинництва 1 5 1 9 - - - - - - - - -

Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1 5 2 0 - - - - - - - - -

у тому числі: приріст живої маси - усього 1 5 3 0 - - - - - - - - -

з нього: великої рогатої худоби 1 5 3 1 - - - - - - - - -

свиней 1 5 3 2 - - - - - - - - -

молоко 1 5 3 3 - - - - - - - - -

вовна 1 5 3 4 - - - - - - - - -

яйця 1 5 3 5 - - - - - - - - -

інша продукція тваринництва 1 5 3 6 - - - - - - - - -

додаткові біологічні активи тваринництва 1 5 3 7 - - - - - - - - -

продукція рибництва 1 5 3 8 - - - - - - - - -

1 5 3 9 - - - - - - - - -

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1 5 4 0 - - - - - - - - -
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Інформація за сегментами 

I. Показники пріоритетних звітних сегментів 

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) 

Найменування показника Код 
рядка 

Найменування звітних сегментів Нерозподі 
статті 

Найменування показника Код 
рядка 

- - - - - -
Нерозподі 

статті 
Найменування показника Код 

рядка звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

мин 
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Доходи звітних сегментів: 

Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 0 1 0 - - - - - - - - - - - - -

доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): - - - - - - - - - - - - -

зовнішнім покупцям 0 1 1 - - - - - - - - - - - - -

іншим звітним сегментам 0 1 2 - - - - - - - - - - - - -

інші операційні доходи 0 1 3 - - - - - - - - - - - - -

Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 0 2 0 - - - - - - - - - - - - -

доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються 
звітного сегмента 0 2 1 - - - - - - - - - - - - -

інші фінансові доходи 0 2 2 - - - - - - - - - - -

Інші доходи 0 3 0 - - - - - - - - - - - - -

Усього доходів звітних сегментів 0 4 0 - - - - - - - - - - - - -

Нерозподілені доходи, з них 0 5 0 X X X X X X X X X X X X -

доходи від операційної діяльності 0 5 1 X X X X X X X X X X X X -

фінансові доходи 0 5 2 X X X X X X X X X X X X -

надзвичайні доходи 0 5 3 X X X X X X X X X X X X -

Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) іншим звітним сегментам 0 6 0 - - - - - - - - - - - - -

Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 0 7 0 - - - - - - - - - - - - -

2. Витрати звітних сегментів: 
Витрати операційної діяльності, з них 0 8 0 - - - - - - - - - - - - -

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг): - - - - - - - - - - - - -

зовнішнім покупцям 0 8 1 - - - - - - - - - - - - -

іншим звітним сегментам 0 8 2 - - - - - - - - - - - - -

Адміністративні витрати 0 9 0 - - - - - - - - - - - - -

Витрати на збут 1 0 0 - - - - - - - - - - - - -

Інші операційні витрати 1 1 0 - - - - - - - - - - - - -

Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 1 2 0 - - - - - - - - - - - - -

втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна 
віднести до звітного сегмента 1 2 1 - - - - - - - - - - - - -

1 2 2 - - - - - - - - - - - - -

Інші витрати 1 3 0 - - - - - - - - - - - - -

Усього витрат звітних сегментів 1 4 0 - - - - - - - - - - - - -

Нерозподілені витрати, з них 1 5 0 X X X X X X X X X X X X -

адміністративні, збутові та інші витрати операційної 
діяльності, не розподілені на звітні сегменти 

1 5 1 X X X X X X X X X X X X -

фінансові витрати 1 5 2 X X X X X X X X X X X X -

надзвичайні витрати 1 5 3 X X X X X X X X X X X X -

податок на прибуток 1 5 4 X X X X X X X X X X X X -

Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) іншим звітним сегментам 1 6 0 - - - - - - - - - - - - -

Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 1 7 0 - - - - - - - - - - - - -

3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 
140) 180 - - - - - - - - - - - - -

4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 
070 - р. 170) 190 - - - - - - - - - - - - -

5. Активи звітних сегментів, з них 2 0 0 - - - - - - - - - - - - -

2 0 1 - - - - - - - - - - - - -

2 0 2 - - - - - - - - - - - - -

2 0 3 - - - - - - - - - - - - -

2 0 4 - - - - - - - - - - - - -

2 0 5 - - - - - - - - - - - - -

Нерозподілені активи, з них 2 2 0 X X X X X X X X X X X X -

2 2 1 X X X X X X X X X X X X -

2 2 2 X X X X X X X X X X X X -

2 2 3 X X X X X X X X X X X X -

2 2 4 X X X X X X X X X X X X -

Усього активів підприємства 2 3 0 - - - - - - - - - - - - -

6. Зобов'язання звітних сегментів, з них 240 - - - - - - - - - - - - -

2 4 1 - - - - - - - - - - - - -

2 4 2 - - - - - - - - - - - - -

2 4 3 - - - - - - - - - - - - -

2 4 4 - - - - - - - - - - -

Нерозподілені зобов'язання, з них 2 6 0 X X X X X X X X X X X X -

2 6 1 X X X X X X X X X X X X -

2 6 2 X X X X X X X X X X X X -

2 6 3 X X X X X X X X X X X X -

2 6 4 X X X X X X X X X X X X -

Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260) 2 7 0 - - - - - - - - - - - - -

7. Капітальні інвестиції 280 - - - - - - - - - - - - -

8. Амортизація необоротних активів 290 - - - - - - - - - - - - -

II. Показники за допоміжними звітними сегментами 

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) 

Найменування показника Код 
рядка 

Найменування звітних сегментів Нерозподі 
статті 

Найменування показника Код 
рядка 

- - - - - -
Нерозподі 

статті 
Найменування показника Код 

рядка звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

мин 
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
зовнішнім покупцям 

3 0 0 - - - - - - - - - - - - -

Балансова вартість активів звітних сегментів 3 1 0 - - - - - - - - - - - - -

Капітальні інвестиції 3 2 0 - - - - - - - - - - - - -

3 3 0 - - - - - - - - - - - - -

3 4 0 - - - - - - - - - - - - -
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III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами 

(виробничий, збутовий) 

Найменування показника Код 
рядка 

Найменування звітних сегментів Нерозподі 
статті 

Найменування показника Код 
рядка 

- - - - - -
Нерозподі 

статті 
Найменування показника Код 

рядка звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

мин 
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
зовнішнім покупцям 3 5 0 - - - - - - - - - - - - -

Балансова вартість активів звітних сегментів 3 6 0 - - - - - - - - - - - - -

Капітальні інвестиції 3 7 0 - - - - - - - - - - - - -

3 8 0 - - - - - - - - - - - - -

3 9 0 - - - - - - - - - - - - -
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Узагальнена інформація про стан 
корпоративного управління 
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Загальні з б о р и акц іонерів 

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки 
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори 

1 2 3 4 
1 2012 1 0 
2 2011 1 0 

3 2010 1 0 

Який орган зд ійснював реєстрац ію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 

Який орган зд ійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, 
проведенням загальних зборів, голосуванням та п ідбиттям підсумків (за наявності нагляду)? 
У який спосіб в ідбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього 
разу? 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
Реорганізація 

Внесення змін до статуту товариства 
Прийняття рішення про зміну типу товариства 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 

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

Р е є с т р а ц і й н а ком і с і я 

Б ю л е т е н я м и ( т а є м н е г о л о с у в а н н я ) 

Інше (запишіть) 

Чи проводились у зв ітному році загальні збори акціонерів у форм і заочного голосування? 
(вкажіть необхідне) 

В з в і т н о м у п е р і о д і п о з а ч е р г о в і з а г а л ь н і з б о р и не 

п р о в о д и л и с ь 

Ні 
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Органи акц іонерного товариства 

Який склад наглядової ради (за наявност і )? 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради 1 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 

Ск ільки разів на рік у середньому в ідбувалося 
зас ідання наглядової ради протягом останніх трьох 3 4 
рок ів? 

Які саме комітети створено в складі наглядової 
ради (за наявност і )? 

Стратегічного планування 
Аудиторський 

З питань призначень і винагород 
Інвестиційний 

Інші (запишіть) Будь-які комітети в складі Наглядової ради відсутні. 

Чи створено в акц іонерному товариств і спец іальну 
посаду або відділ, що відповідає за роботу з Т а к 
акц іонерами? (вкажіть необхідне) 
Яким чином визначається розмір винагороди членів 
наглядової ради? 

Винагорода є фіксованою сумою 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства 

Члени наглядової ради не отримують винагороди 

Інші (запишіть) 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у 
внутрішніх документах акц іонерного товариства? 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі 
Знання у сфері фінансів і менеджменту 

Особисті якості (чесність, відповідальність) 
Відсутність конфлікту інтересів 

Граничний вік 
Відсутні будь-які вимоги 

Інші (запишіть) 

Коли останній раз було обрано нового члена 
наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов 'язками? 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 
або не було обрано нового члена 

Інше (запишіть) 
Чи створено у вашому акц іонерному товариств і 
ревіз ійну коміс ію? (вкажіть необхідне) 
Кількість членів ревіз ійної комісії (осіб) 
Ск ільки разів на рік у середньому в ідбувалося 
зас ідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років? 

V 

Згідно Статуту Товариства члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки 
на безоплатній основі. 

Згідно Статуту Товариства членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є 
членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. 

Ні 

V 

1 

Які посадові особи акц іонерного товариства в ідпов ідають за збері гання протоколів загальних зборів акціонерів, зас ідань наглядової ради та зас ідань правл іння? 
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління 

1 2 3 4 
Члени правління (директор) 
Загальний відділ 
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 
Юридичний відділ (юрист) 
Секретар правління 
Секретар загальних зборів 
Секретар наглядової ради v 
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар) 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами v v 

Інше (запишіть) 

Керівництво поточною діяльністю 
Товариства здійснює одноособовий 

Виконавчий орган - Генеральний 
директор Товариства. 

В ідповідно до статуту вашого акц іонерного товариства, до компетенці ї якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вир ішення кожного з цих питань? 

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган 
Не належить до 

компетенції жодного 
органу 

1 2 3 4 5 
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v 
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v 
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v 
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v 
Обрання та відкликання голови наглядової ради v 
Обрання та відкликання членів наглядової ради v 
Обрання голови та членів ревізійної комісії v 
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу v 
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v 
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів 
виконавчого органу v 
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Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v 
Затвердження аудитора v 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів v v 

Чи містить статут акц іонерного 
товариства положення, яке 
обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати 
р ішення про укладення договорів, 
враховуючи їх суму та/або вид, від 
імені акц іонерного товариства? 
(вкажіть необхідне) 
Чи містить статут або внутрішні 
документи акц іонерного 
товариства положення про 
порядок вчинення правочинів, 
щодо яких є за інтересован ість? 
(вкажіть необхідне) 
Які документи існують у вашому 
акц іонерному товариств і? 

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду 

Положення про виконавчий орган 
(правління) 

Положення про посадових осіб акціонерного 
товариства 

Положення про ревізійну комісію 
Положення про акції акціонерного 

товариства 
Положення про порядок розподілу прибутку 

Так 

Так 

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 затверджені Положення про МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», Положення про 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ». Рішенням Загальних зборів 

Інше (запишіть) акціонерів від 31.03.2011 скасовано Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного 
товариства «Єнакієвський металургійний завод», затверджене загальними зборами акціонерів 
Товариства 1 серпня 2008 року. Рішенням Наглядової ради №79 від 30.09.2010 затверджені 
«Процедура затвердження значних правочинів», «Положення про інсайдерську торгівлю», «Положення 
про конфлікт інтересів». 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформац ію про д іяльн ість вашого акц іонерного товариства? 

Інформація 
розповсюджується на 

загальних зборах 

Інформація публікується 
в офіційному 

друкованому виданні, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
ДКЦПФР про ринок 

цінних паперів 

Документи надаються 
для ознайомлення 
безпосередньо в 

акціонерному товаристві 

Копії документів 
надаються на запит 

акціонера 

Інформація розміщується 
на власній веб-сторінці 

акціонерного товариства 

1 2 3 4 5 6 
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v 
Інформація про акціонерів, які володіють 10 
відсотками та більше статутного капіталу v v v v 

Інформація про склад органів товариства v v v 
Статут та внутрішні документи v v v v 
Протоколи загальних зборів акціонерів після 
їх проведення v v v 

Розмір винагороди посадових осіб 
акціонерного товариства 

Так 

Частіше ніж раз на рік 

Наглядова рада 

Ні 

Чи готує акц іонерне товариство фінансову звітність 
в ідповідно до м іжнародних стандарт ів фінансової 
зв ітност і? (вкажіть необхідне) 
Ск ільки разів на рік у середньому проводилися 
аудиторськ і перевірки акц іонерного товариства зовн ішн ім 
аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть 
необхідне) 

Який орган приймав р ішення про затвердження 
аудитора? (вкажіть необхідне) 

Чи зм інювало акц іонерне товариство аудитора протягом 
останніх трьох років? (вкажіть необхідне) 
З якої причини було змінено аудитора? 

Не задовольняв професійний рівень 
Не задовольняли умови договору з аудитором 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 

Інше (запишіть) Зміни аудитора протягом останніх трьох років не було. 

Який орган зд ійснював перевірки фінансово-
господарської д іяльност і акц іонерного товариства в 
минулому році? 

Ревізійна комісія 
Наглядова рада 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 

Стороння компанія або сторонній консультант V 

Перевірки не проводились 

Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню 
Інше (запишіть) аудиторських і консультаційних послуг «АУДЕК» проводила перевірку фінансової 

звітністі Товариства станом на 31.12.2011. 
З ініціативи якого органу ревіз ійна комісія проводила 
перевірку останнього разу? 

З власної ініціативи 
За дорученням загальних зборів 
За дорученням наглядової ради 

За зверненням правління 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками 

Інше (запишіть) Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів ревізійна комісія проводила 
перевірку фінансової звітності Товариства за 2010 рік. 
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Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом 
останнього року платні послуги консультантів у сфері 
корпоративного управління чи фінансового 
менеджменту? (вкажіть необхідне) 
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Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

Чи планує ваше 
акціонерне товариство 
залучити інвестиції 
кожним з цих способів 
протягом наступних трьох 
років? 

Випуск акцій 
Випуск депозитарних розписок 

Випуск облігацій 
Кредити банків 

Фінансування з державного і 
місцевих бюджетів 

Інше (запишіть) Товариство не планує залучити інвестиці ї жодним з цих способів протягом наступних трьох років. 

Чи планує ваше 
акціонерне товариство 
залучити іноземні 
інвестиції протягом 
наступних трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з 
потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати 
переговори 

Так, плануємо розпочати 
переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати 
переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати 
іноземні інвестиції протягом 

наступних трьох років 

Не визначились V 

Чи змінювало акціонерне 
товариство особу, яка 
веде облік прав власності 
на акції у депозитарній Та к 
системі України, протягом 
останніх трьох років? 
(вкажіть необхідне) 
З якої причини було 
змінено особу, яка веде 
облік прав власності на 
акції у депозитарній 
системі України (далі -
особа)? 

Не задовольняв професійний 
рівень особи 

Не задовольняли умови 
договору з особою 

Особу змінено на вимогу: 
акціонерів 

суду 

Загальними зборами акц іонер ів від 24 .06 .2010 протокол №20 прийнят і р ішення про:- переведення випуску 
простих іменних акцій ВАТ "ЄМЗ" документарно ї форми існування у бездокументарну форму існування;-
обрання депозитар ієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства , щодо якого прийнято р ішення про 
дематер іал і зац ію, ПРИВАТНЕ А К Ц І О Н Е Р Н Е Т О В А Р И С Т В О "ВСЕУКРА ЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАР ІЙ Ц ІННИХ ПАПЕРІВ" -

Інше (запишіть) обрання збер ігачем, у якого Товариство в ідкриє рахунки в ц інних паперах власникам акцій, Т О В А Р И С Т В О З 
О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІДПОВ ІДАЛЬН ІСТЮ "ОБ 'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" . - припинення з 21 вересня 2010 
року ведення реєстру власник ів іменних ц інних паперів Товариства та д ію Договору на ведення реєстру, 
укладеного з реєстроутримувачем - Т О В А Р И С Т В О М З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ 'ЄДНАНА 
РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" . І з Депозитар і єм та Збер і гачем Товариством були укладен і в ідповідні договори . 

Чи має акціонерне 
товариство власний 
кодекс (принципи, Н і 

правила) корпоративного Н і 

управління? (вкажіть 
необхідне) 
У разі наявності в 
акціонерного товариства 
кодексу (принципів, 
правил) корпоративного 
управління вкажіть дату 
його прийняття. 
Яким органом 
прийнятий? -

Чи оприлюднена 
інформація про 
прийняття акціонерним 
товариством кодексу Н 
(принципів, правил) 
корпоративного 
управління? (вкажіть 
необхідне) 
Укажіть, яким чином 
кодекс (принципи, -

правила) корпоративного -

управління оприлюднено. 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело 
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. 
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Зв іт п р о к о р п о р а т и в н е у п р а в л і н н я * 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
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