
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

Подкоритов Олександр 

Леонiдович 

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

М.П. 
23.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

00191193 

4. Місцезнаходження 

Донецька , д/н, 86429, м. Єнакiєве, пр. Металургiв, буд. 9 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0625292301 0625253380 

6. Електронна поштова адреса 

emz.priemnaya@enakievosteel.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 24.04.2014 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперів та фондового ринку" №81 
  

29.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці http://emz.metinvestholding.com 

в мережі 

Інтернет 29.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 

розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 

покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 
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3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати 

чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного 

покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій 

підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

Статутом ПАТ «ЄМЗ» не передбачено обрання корпоративного 

секретаря.На посаду корпоративного секретаря нiкого не призначено, 

iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється. 

Нарахування та виплати дивiдендiв не проводилось, iнформацiя про 

дивiденди не заповнюється. 

Випуски облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв не 

зареєстровано; iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, 

випущенi емiтентом, про похiднi цiннi папери не заповнюється. 

Випуску боргових цiнних паперiв не зареєстровано, iнформацiя про 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється. 

У зв'язку з вiдсутнiстю випуску iпотечних облiгацiй iнформацiя про 

випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр 

iпотечного покриття: iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його 

спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 

облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення 

розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля 

змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися 

протягом звiтного перiоду; iнформацiя про замiни iпотечних активiв у 

складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до 

складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття 

iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на 

кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента 
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iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне 

покриття за станом на кiнець звiтного рокуне заповнюється. 

Простроченi боржником строки сплати чергових платежiв за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутнi 

iнформацiя не заповнюється. 

Випуски iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН не реєстрували, тому 

не заповнюється iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, 

iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, основнi вiдомостi про ФОН, 

iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що 

володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, 

правила ФОН. 

Випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється 

шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, не 

реєстрували, Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

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

А01 231453 

3. Дата проведення державної реєстрації 

23.06.2003 

4. Територія (область) 

Донецька  

5. Статутний капітал (грн) 

160897992.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

7294 

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

24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

10. Органи управління підприємства 

Згiдно Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03 грудня 2013 року № 

2826, iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти – акцiонернi 

товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

ВIДДIЛЕННЯ №2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" В м. ЄНАКIЄВЕ 

2) МФО банку 

343851 

3) поточний рахунок 

26004962487201 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

ВIДДIЛЕННЯ №2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" В м. ЄНАКIЄВЕ 

5) МФО банку 
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343851 

6) поточний рахунок 

26007962482775 

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Заготiвля , переробка, металургiйна 

переробка металобрухту чорних металiв 
АВ № 597572 07.11.2011 

Мiнiстерство 

економiчного розвитку i 

торгiвлi України 

29.11.2016 

Опис 
Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i небезпечних вантажiв 

автомобiльним транспортом 

АВ № 610385 22.02.2012 

Мiнiстерство транспорту 

та зв'язку України 

Головна державна 

iнспекцiя на 

автомобiльному 

транспортi 

Необмежена 

Опис 
Строк дiї лiцензiї - необмежений. Лiцензiя отримана для здiйснення 

внутрiшнiх перевезень пасажирiв автобусами. 

  

Медична практика АГ № 600315 05.07.2012 
Мiнiстерство охорони 

здоров'я України 
Необмежена 

Опис 

Строк дiї лiцензiї необмежений з 29.03.2012. Лiцензiя отримана для 

функцiонування вiдокремленого пiдроздiлу (фiлiї) ПАТ «ЄМЗ» 

санаторiя-профiлакторiя «Сонячний». 

  

Виробництво електричної енергiї АГ № 578492 11.08.2011 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України (НКРЕ) 

10.08.2021 

Опис 

Товариство є основним споживачем-власником електричних мереж, 

мережi якого безпосередньо пiдключенi до мереж органiзацiї, що 

електропередає, або до магiстральних (мiждержавних) електромереж. 

Дiяльнiсть по виробництву э/энергии пiдлягає лiцензируванню в тому 

випадку, якщо встановлена потужнiсть устаткування по виробництву 

э/энергии складає 5 МВт i бiльш. Дiю виданої лiцензiї планується 

продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому 

законодавствi України. 

  

Виробництво теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях та установках з 

використанням нетрадицiйних або 

поновлювальних джерел енергiї 

АГ № 500434 11.08.2011 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України (НКРЕ) 

10.08.2021 

Опис 

Лiцензiя отримана для виробництва теплової енергiя на 

теплоелектроцентралях пiдприємства. Дiю виданої лiцензiї 

планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Господарська дiяльнiсть, пов‟язана iз АВ №589673 27.07.2011 Державна архiтектурно- 27.07.2016 
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створенням об‟єктiв архiтектури будiвельна iнспекцiя 

України 

Опис 

Лiцензiя отримана для здiйснення спецiальних видiв робiт по 

проектуванню. Дiю виданої лiцензiї не планується продовжувати на 

наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi 

України. 

  

Придбання, зберiгання, використання 

прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) 

"Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i прекурсорiв" 

АВ № 585417 29.06.2011 

Державний комiтет 

України з питань 

контролю за наркотиками 

16.06.2016 

Опис 

Лiцензiя отримана для забезпечення процесiв при виробництвi 

металопродукцiї з використанням мiнiмально необхiдної кiлькiстi 

прекурсорiв. Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на 

наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi 

України. 

  

Дiяльнiсть з використання джерел 

iонiзуючого випромiнювання 
ОВ № 050120 04.11.2009 

Пiвденно-схiдна 

Державна iнспекцiя з 

ядерної та радiацiйної 

безпеки 

04.11.2014 

Опис 

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

ядерної та радiацiйної безпеки державного комiтету ядерного 

регулювання України. Лiцензiя отримана для експлуатацiї, отримання 

(придбання), передачi (збуту) i зберiгання ДIВ, а саме: релейних 

радiоiзотопних приладiв, нейтронних аналiзаторiв вологостi, апаратiв 

рентгенiвських iмпульсних наносекундних автономних i 

спектрометрiв рентгенiвських багатоканальних, рiвномiрiв розплаву 

укомплектованих ДIВ (до внесення змiн бланк серiї АВ № 491903). 

Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

709.12.30-

27.10.0 
11.04.2012 

Державна служба 

гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 

України 

30.03.2014 

Опис 

Дозволяється ПАТ «ЄМЗ» виконання робiт пiдвищеної небезпеки, а 

саме: огляд (крiм первинного та позачергового у разi закiнчення 

граничного строку експлуатацiї, виникнення аварiї), випробування: 

крани мостовi, в/п до 200т; крани козловi, в/п до 50т; крани стрiловi 

самохiднi, в/п до 50т; крани портальнi, в/п до 20т; крани залiзничнi, 

в/п до 80т; пiдйомники самохiднi та причiпнi, в/п до 0,35т; 

електротельфери, кран-балки, консольно-поворотнi крани, в/п до 20т 

за умови додержання вимог законiв та iнших нормативно-правових 

актiв з охорони працi та промислової безпеки, в т.ч. постанови КМ 

України вiд 26.05.2004р. № 687. Дiю виданого дозволу планується 

продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому 

законодавствi України. 

  

Дозвiл на здiйснення 

зберiгання/використання кислоти 

соляної 

015/11 10.03.2011 
Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв 
11.03.2014 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на продовження виконання 

роботи пiдвищеної небезпеки 

2118.11.30-

74.30.0 
24.05.2011 

Державний комiтет 

України з промислової 

безпеки, охорони працi та 

24.05.2016 



8 

 

гiрничого нагляду 

Опис 

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки:  

- випробування:  

неруйнiвний контроль: вiзуально-оптичний (VT), ультразвуковий 

(UT), магнiтопорошковий (МЕ); руйнiвний контроль: вимирювання 

твердостi, механiчнi випробування, металографiчнi дослiдження;  

- технiчне дiагностування (експертне обстеження)  

наступного обладнання: вантажопiдiймальнi крани, пiдйомники 

самохiднi та причiпнi.  

Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.  

  

Дозвiл на спецiальне водокористування 

ПАТ «ЄМЗ» база вiдпочинку «Луч» 
УКР-ДОН-4927 11.08.2011 

Державне управлiння 

охорони навколишнього 

природного середовища в 

Донецькiй областi 

01.08.2014 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на спецiальне водокористування 

ПАТ «ЄМЗ» пансiонат «Рубiн» 
УКР-ДОН-4916 04.08.2011 

Державне управлiння 

охорони навколишнього 

природного середовища в 

Донецькiй областi 

01.09.2014 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 

1466.11.14-

27.10.0 
17.08.2011 

Територiальне управлiння 

Держгiрпромнагляду по 

Донецькiй областi 

17.08.2016 

Опис 

Державний орган, що видав дозвiл: Державний комiтет України з 

промисловоїбезпеки, охорони працi та гiрничого нагляду 

(Держгiрпромнагляд) територiальне управлiння Держгiрпромнагляду 

по Донецькiй областi. 

Дозволяється ПАТ «ЄМЗ» виконання робiт пiдвищеної небезпеки, а 

саме: зварювальнi, газополум'янi. наплавнi, напилювальнi та паяльнi 

роботи; роботи в охоронних зонах лiнiй електропередачi, дiючих 

газопроводiв; роботи в дiючих електроустановках до 110 кВ включно; 

роботи в зонах дiї струму високої частоти, iонiзуючого 

випромiнювання, електростатичного та електромагнiтного полiв; 

роботи iз застосуванням ручних електро- i пневмомашин та 

iнструментiв; роботи в термiчних цехах i дiльницях па 

електротермiчних установках пiдвищеної та високої частоти; роботи з 

небезпечними речовинами (II. III. IV класу небезпеки за ГОСТ 

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

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

використанням, зберiганням та транспортуванням небезпечних 

речовин; зберiгання, експлуатацiя балонiв iз стисненими, зрiдженими 

та iнертними газами, їх заповнення, спорожнення; виконання 

газонебезпечних робiт i робiт у вибухопожежонебезпечних зонах; 

роботи, пов'язанi з пiдготовкою балонiв до зливу-наливу небезпечних 

речовин (стиснений газ-кисень); злив в резервуари нафтопродуктiв; 

застосування лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпатльовок на 

основi нiтрофарб, полiмерних композицiй; обслуговування 

акумуляторних батарей; гасiння вапна; обслуговування генераторних 

ацетиленових установок; чищення дахiв будинкiв та споруд; ливарнi, 

плавильнi, заливальнi роботи i термообробка лиття; виробництво, 

переробка, розподiл, зберiгання i застосування продуктiв 

розподiлення повiтря (кисень); розподiл i застосування природного та 

супровiдних металургiйному виробництву (коксового, доменного) 

газiв; обслуговування станiв гарячої прокатки (крiм стану 280); 

роботи, пов'язанi з вiдпалюванням сталi, сплавiв i вiдливок; 
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гранулювання доменного шлаку; роботи, пов'язанi з вибиванням 

вiдливок iз застосуванням вiдбiйних молоткiв; управлiння, 

завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, 

просiвальних, змiшувальних механiзмiв; обслуговування 

вальцювальних, штампувальних верстатiв та автоматiв; ремонт 

машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки, а саме: 

обладнання для основного виробництва та транспортування у 

металургiйнiй, ливарнiй промисловостi, ливарного обладнання; 

налагодження, ремонт та реконструкцiя електроустановок та 

електрообладнання, крiм вибухозахисних, якi застосовуються у 

вугiльнiй промисловостi; ремонт (з застосуванням зварювання) 

устаткування пiдвищеної небезпеки та їх елементiв: 

-парових i водогрiйних котлiв; 

-трубопроводiв пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 

0,07 МПа i температурою води вище 115°С; посудин, що працюють 

пiд тиском понад 0,07 МПа; аварiйно-рятувальнi роботи, а також 

практичнi навчання та тренування, пов'язанi з проведенням цих робiт; 

експлуатацiя i ремонт водозбiрних споруд; роботи в колодязях, 

траншеях, котлованах, бункерах, замкнутому просторi; землянi 

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

розташування пiдземних комунiкацiй; роботи на висотi, у тому числi 

з риштувань, з механiчними пiдiймачами; вантажно-розвантажувальнi 

роботи за допомогою машин i механiзмiв; такелажнi та стропальнi 

роботи; управлiння тракторами та самохiдним технологiчним 

устаткуванням; механiчна обробка деревини i металiв; 

розвантаження, складання i зберiгання сипких матерiалiв (насипом i в 

тарi); експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки, що 

знаходиться на балансi пiдприємства пiд час проведення експертизи. 

Дiю виданого дозволуплануєтьсяпродовжити на наступнийтермiн за 

умовивiдсутностiзмiн у дiючомузаконодавствiУкраїни. 

  

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

3366.11.30-

74.30.0 
26.09.2011 

Державний комiтет 

України з промислової 

безпеки, охорони працi та 

гiрничого нагляду 

26.09.2016 

Опис 

Дозволяється ПАТ «ЄМЗ» виконання робiт пiдвищеної небезпеки, а 

саме: випробування електроустановок та електрообладнання. Дiю 

виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 

3367.11.30-

74.30.0 
26.09.2011 

Державний комiтет 

України з промислової 

безпеки, охорони працi та 

гiрничого нагляду 

26.09.2018 

Опис 

Дозволяється ПАТ «ЄМЗ», Макiївськiй фiлiї виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки, а саме: випробування електроустановок та 

електрообладнання. Дiю виданого дозволу планується продовжити на 

наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi 

України. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами 

1412000000–33 31.12.2013 

Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

31.12.2018 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами ПАТ «ЄМЗ» 

1413536300–287 23.08.2012 

Державне управлiння 

охорони навколишнього 

природного середовища в 

Донецькiй областi 

23.08.2017 
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Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 

стацiонарними джерелами ПАТ «ЄМЗ» 

1413500000 – 

288 
04.09.2012 

Державне управлiння 

охорони навколишнього 

природного середовища в 

Донецькiй областi 

04.09.2017 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2013 р. 

ПАТ «ЄМЗ» та Макiївська фiлiя ПАТ 

«ЄМЗ» 

18.04 13.06.2012 

Державне управлiння 

охорони навколишнього 

природного середовища в 

Донецькiй областi 

31.12.2013 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2013 р. 

ПАТ «ЄМЗ»  
1647 18.01.2013 

Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

31.12.2013 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на виконання будiвельних робiт 

"Киснева станцiя. Зовнiшнi об'єкти 

комплексу" 

ДЦ11512130640 31.07.2012 

Iнспекцiя Державного 

архiтектурно-

будiвельного контролю у 

Донецькiй областi 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу - до завершення будiвельних робiт.  

  

Дозвiл на спецiальне водокористування 

Макiївська фiлiя ПАТ «ЄМЗ» 
УКР-ДОН-5376 31.10.2012 

Державне управлiння 

охорони навколишнього 

природного середовища в 

Донецькiй областi 

01.11.2015 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на спецiальне водокористування 

ПАТ «ЄМЗ» 
УКР-ДОН-5576 14.05.2013 

Державне управлiння 

охорони навколишнього 

природного середовища в 

Донецькiй областi 

01.05.2016 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на виконання будiвельних робiт 

(будiвництво резервної 

турбоповiтрядувки для ДП №№3, 5) 

ДЦ11512188020 11.10.2012 

Iнспекцiя Державного 

архiтектурно-

будiвельного контролю у 

Донецькiй областi 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу - до завершення будiвельних робiт. 

  

Дозвiл на виконання будiвельних робiт 

«Будiвництво установок для вдування 

пиловугiльного палива в доменi печi 

№1,3 та 5 ПАТ «Єнакiєвський 

металургiйний завод» I, II пусковi 

114131370487 14.05.2013 

Управлiння дозвiльних 

процедур ДержавноЇ 

архiтектурно-будiвельноЇ 

iнспекцiї України 

Необмежена 
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комплекси» 

Опис Строк дiї дозволу – до завершення робiт. 

  

Дозвiл Державної санiтарно-

епiдемiологiчноїслужби МОЗ України 

на проведення робiт з джерелами 

iонiзуючих випромiнювань в установах 

України 

3728/2.2 22.08.2013 

Головне управлiння 

ДЕРЖСАНЕПIДСЛУЖБИ 

у Донецькiй областi 

22.08.2016 

Опис 
Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за 

умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України. 

  

Дозвiл на виконання будiвельних робiт 

«Будiвництво систем очищення на 

водовипусках пiдприємства в рiку 

Булавiн з установкою приладiв облiку 

обсягiв вод, що скидаються, на ПАТ 

«Єнакiєвський металургiйний завод» 

м.Єнакiєве» 

IУ115132890587 15.10.2013 

Управлiння дозвiльних 

процедур Державної 

архiтектурно-будiвельноЇ 

iнспекцiї України 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу – до завершення робiт. 
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13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

Громадська спiлка "ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТIНВЕСТ" 

2) організаційно-правова форма 

995 

3) код за ЄДРПОУ 

38939123 

4) місцезнаходження 

вул. Постишева, буд. 117, Ворошиловський р-н, м. Донецьк, Донецька обл., Україна, 83001 

5) опис 

ПАТ «ЄМЗ» є засновником добровiльного громадського об‟єднання Громадська спiлка 

"ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТIНВЕСТ" (надалi – Спiлка). 

Спiлка є юридичною особою згiдно з законодавством України, метою дiяльностi якої не є 

одержання прибутку. 

Статутом Спiлки не передбачається сплата вступних внескiв. 

Метою Спiлки є задоволення суспiльних, соцiальних та iнших iнтересiв, пов'язаних з 

соцiально-економiчним розвитком та охороною, збереженням та захистом навколишнього 

середовища, iнформування населення про стан довкiлля та його екологiчна просвiта, 

сприяння розвитку природоохоронної справи, проведення дiяльностi по вирiшенню 

екологiчних та соцiально-економiчних проблем 

Члени Спiлки мають право: 

- брати участь в обговореннi та прийняттi рiшень з усiх питань дiяльностi Спiшки; 

- обирати й бути обраними до керiвних органiв Спiлки; 

- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Спiлки та її керiвнi органи; 

- бути членом iнших громадських об'єднань, мета й дiяльнiсть яких не суперечить метi 

(цiлям) Спiлки; 

- оскаржувати рiшення, дiї чи бездiяльнiсть керiвних органiв Спiлки; 

- вносити добровiльнi внески у Спiлку; 

- мати доступ до фiнансових та iнших звiтiв Спiлки; 

- добровiльно припиняти членство у Спiлцi. 

Члени Спiлки зобов'язанi: 

- дотримуватися положень Статуту та виконувати рiшення керiвних органiв Спiлки, прийнятi 

в межах їх компетенцiї; 

- брати участь у дiяльностi Спiлки у мiру своїх можливостей, а в разi обрання до керiвних 

органiв - виконувати покладенї на них обов‟язки; 

- сприяти здiйсненню завдань Спiлки; 

- повiдомляти Директора про вихiд зi Спiлки за 20 (двадцять) днiв до виходу; 

- дотримуватися визначених Спiлкою принципiв, поважати права й iнтереси iнших членiв 

Спiлки. 

Вищий колегiальний керiвний орган Спiлки – Збори членiв Спiлки. 

До компетенцiї Зборiв належить вирiшення будь-яких питань статутної дiяльностi Спiлки.  

До виключної компетенцiї Зборiв вiдноситься вирiшення наступних питань: 

1) Затвердження Статуту, внесення змiн та доповнень до нього; 

2) Обрання та припинення повноважень Директора Спiлки, визначення умов його працi; 

3) Визначення стратегiї, основних напрямкiв, форм та методiв дiяльностi Спiлки, 

затвердження довгострокових програм її дiяльностi; 

4) Затвердження рiчних бюджетiв| балансiв, фiнансових та iнших звiтiв; 

5) Прийняття рiшення про вступ нових членiв Спiлки та припинення членства в Спiлцi; 

6) Прийняття рiшення про змiну найменування та мiсцезнаходження Спiлки; 

7) Прийняття рiшення про припинення дiяльностi Спiлки, призначення лiквiдацiйної комiсiї 

та затвердження лiквiдацiйного балансу, використання коштiв пiсля лiквiдацiї. 
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15. 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 

Fitch Ratings Ltd. 
міжнародне рейтингове 

агентство 
17.12.2013 В- 

Fitch Ratings Ltd. 
міжнародне рейтингове 

агентство 
12.11.2013 АА+(ukr) 

Fitch Ratings Ltd. 
міжнародне рейтингове 

агентство 
12.11.2013 F1+(ukr) 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Мiнiстерство 

промисловостi України 

(засновник) 

00013942 
25200Україна м. Київ 

Хрещатик, буд. 34 
0 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 0 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Подкоритов Олександр Леонiдович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

повна вища, Челябiнський полiтехнiчний iнститут, квалiфiкацiя – iнженер-механiк 

6) стаж керівної роботи (років)** 

22.5 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Мечел" Челябiнський металургiйний комбiнат, головний iнженер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

15.08.2006 безстроково 
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9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган 

Товариства – Генеральний директор Товариства.  

До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, 

пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та 

фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм 

питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв.  

Генеральний директор Товариства дiє в iнтересах Товариства. Генеральний директор 

Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених законодавством України, 

Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разi прийняття/затвердження), 

рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради 

Товариства.Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед 

юридичними та фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, 

органами й органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi 

юридично значимi дiї, приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками 

Товариства. Генеральний директор Товариства самостiйно розпоряджається коштами, 

майном та майновими правами Товариства у межах, що встановленi Статутом, внутрiшнiми 

нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

та рiшеннями Наглядової ради Товариства.Генеральний директор Товариства несе 

вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на 

Товариство завдань.  

Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та 

Наглядовiй радi Товариства, органiзовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх 

рiшень. 

Вiдповiдно до п. 17.7. Статуту ПАТ «ЄМЗ» компетенцiя та повноваження Генерального 

директора Товариства:  

17.7.1. здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм 

тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в 

тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства;  

17.7.2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi 

технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi 

фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани 

Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; 

17.7.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових 

технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, 

рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв 

iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства; 

17.7.4. реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику 

Товариства; 

17.7.5. виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради 

Товариства, звiтує про їх виконання; 

17.7.6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї 

дiяльностi; 

17.7.7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та 

порядок використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з 

урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; 

17.7.8. розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за 

винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства; 

17.7.9. виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та 

цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 
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Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  

17.7.10. приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи 

працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками 

Товариства;  

17.7.11 приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;  

17.7.12. органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї 

щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад 

Товариства; 

17.7.13. призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, 

вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та 

функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; 

17.7.14. визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, 

вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та 

функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; 

17.7.15. приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих 

структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння 

Товариства; 

17.7.16.самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) 

договорiв (угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту 

потрiбно одержати обов‟язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) 

Наглядової ради Товариства на їх здiйснення;  

17.7.17. виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та 

врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;  

17.7.18. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює 

вiдчуження нерухомого майна Товариства та об‟єктiв незавершеного будiвництва 

Товариства; 

17.7.19. органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, 

крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

17.7.20. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та 

здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з 

них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, 

консорцiумах та iнших об‟єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, 

корпоративними правами яких володiє Товариство; 

17.7.21. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини 

щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких 

корпоративних прав iнших юридичних осiб; 

17.7.22.пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi 

Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть 

за виконання його умов; 

17.7.23. визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, 

визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення 

бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну 

органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх 

господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, 

регiстрiв i звiтностi; 

17.7.24. приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;  

17.7.25. в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог пункту 16.10.1.54 цього 

Статуту) видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам 

представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, 

вчиняти правочини,пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi 

й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства; 

17.7.26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що 

становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, 
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розробляє Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, 

вiддiлення та представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на 

затвердження Наглядовiй радi Товариства; 

17.7.27. затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та 

функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства;  

17.7.28. приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед 

контрагентами i третiми особами; 

17.7.29. приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;  

17.7.30. звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено 

вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства; 

17.7.31. вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї 

про дiяльнiсть Товариства; 

17.7.32. вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або 

щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради 

Товариства та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

Протягом звiтного року змiн у персональному складi органiв управлiння не було. 

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття суми винагороди, в тому 

числi у натуральнiй формi, наданiй емiтентом. 

Генеральний директор Подкоритов О.Л. не має непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини. 

Стаж керiвної роботи 22,5 роки. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв №8 вiд 15.08.2006 обрано Генеральним директором 

Товариства Подкоритова О.Л., якому приступити до виконання обов'язкiв Генерального 

директора з 5 вересня 2006 року. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав Генеральний директор Подкоритов О.Л. протягом 

останнiх п‟яти рокiв: 

з 5 вересня 2006 року по теперiшнiй час – генеральний директор ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД». 

Подкоритов О.Л. обiймає посади генерального директора Спiльного українсько-

швейцарського пiдприємства товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю "Метален" 

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30615347, мiсцезнаходження: пр. Металургiв, 12, м. 

Єнакiєве, Донецька обл., Україна, 86429), члена Наглядової ради Акцiонерного товариства 

"ПРОМЕТ СТIIЛ", Болгарiя (реєстрацiйний номер 130919989, юридична адреса: Болгарiя, м. 

Софiя 1000, область Софiя (столиця), община Столична, район «Средец», вул. «Добруджа», 

№1, пов.1). 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бiлецький Микола Олександрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

повна вища, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут, квалiфiкацiя – iнженер-

металург, Донецький державний унiверситет, квалiфiкацiя – економiст 

6) стаж керівної роботи (років)** 
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29.9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Єнакiєвський ордена Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, заступник 

начальника вiддiлу маркетингу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

12.04.1994 безстроково 

9) Опис 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

Основнi функцiї головного бухгалтера: 

1. Органiзацiя бухгалтерського облiку в Товариствi. 

2. Забезпечення дотримання в Товариствi встановлених єдиних методичних основ 

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

3. Керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках 

бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення 

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

платiжних зобов'язань. 

4. Забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-

господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, 

дебiторської заборгованостi i iнших витрат. 

5. Забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до 

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

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

вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв. 

6. Забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi 

товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення 

внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат. 

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

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

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

дисциплiни. 

9. Контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської 

заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни.  

10. Забезпечення використання в роботi готових пакетiв прикладних програм, що дозволяють 

створювати економiчнообгрунтованi системи обробки iнформацi їз бухгалтерського облiку 

та аналiзу господарської дiяльностi.  

Забезпечення введення iнформацiї по закрiплених за головною бухгалтерiєю функцiях в 

систему SAP ERP. 

11. Ведення договiрної i претензiйної роботи.  

12. Пiдпис i вiзування документiв в межах своєї компетенцiї. 

13. Реалiзацiя повноважень, наданих генеральним директором Товариства. 

14. Внесення пропозицiй про заохочення або залучення до матерiальної та(або) 

дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства. 

15. Органiзацiя та контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. 

Протягом звiтного року змiн у персональному складi органiв управлiння не було. 

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття суми винагороди, в тому 

числi у натуральнiй формi, наданiй емiтентом. 

Головний бухгалтер Бiлецький Микола Олександрович не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. 

Стаж керiвної роботи 29,9 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав Головний бухгалтер Бiлецький М.О. протягом 

останнiх п‟яти рокiв: 

з 12 квiтня 1994 року по теперiшнiй час – Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД». 



18 

 

Бiлецький М.О. обiймає посаду Головного бухгалтера Спiльного українсько-швейцарського 

пiдприємства товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю "Метален" (iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ 30615347, мiсцезнаходження: пр. Металургiв, 12, м. Єнакiєве, Донецька обл., 

Україна, 86429). 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

одноособовий член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В.  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

24321697  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

д/н 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

30.03.2012 на три роки 

9) Опис 

Одноособовий член Наглядової ради Товариства - Приватна компанiя з обмеженою 

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

(реєстрацiйний номер 24321697). 

Компетенцiя та повноваження Наглядової ради Товариства.  

Вiдповiдно до п. 16.10. Статуту ПАТ «ЄМЗ» до компетенцiї Наглядової ради Товариства 

належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а 

також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами. 

16.10.1. До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення 

питань:  

16.10.1.1. затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi регулюють роботу органiв 

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

акцiонерiв Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та 

порядок захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю Товариства; Положення про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi 

вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо; 

16.10.1.2. пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного;  

16.10.1.3. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства;  

16.10.1.4. прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

16.10.1.5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  
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16.10.1.6. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв Товариства 

(крiм акцiй), випуск та/або iндосамент векселiв Товариства або iнших юридичних чи 

фiзичних осiб;  

16.10.1.7. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством цiнних паперiв (за 

виключенням акцiй);  

16.10.1.8. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, що прямо передбаченi цим 

Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;  

16.10.1.9. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень 

(вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числi 

розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана 

на посаду Генерального директора Товариства;  

16.10.1.10. затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що 

укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;  

16.10.1.11. прийняття рiшення про обрання та залучення суб‟єкта оцiночної дiяльностi 

(оцiнювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або 

розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;  

16.10.1.12. обрання незалежного аудитора Товариства для цiлей проведення аудиту 

фiнансової звiтностi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору 

з аудитором Товариства; 

16.10.1.13. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

16.10.1.14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного 

цим Статутом; прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi 

мають право на отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; 

16.10.1.15. обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства (за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi 

товариства»), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї 

Товариства особi, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства або зберiгачу 

(депозитарнiй установi), затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про 

розiрвання таких договорiв;  

16.10.1.16. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах, спiльних 

пiдприємствах, iнших об'єднаннях та вихiд з них, про заснування та участь в iнших 

юридичних особах (в тому числi шляхом набуття права власностi/придбання акцiй та iнших 

корпоративних прав чи їх похiдних iнших юридичних осiб), пiдписання угод про створення, 

приєднання до спiльної дiяльностi; 

16.10.1.17. прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального 

акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону 

України «Про акцiонернi товариства»;  

16.10.1.18. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй;  

16.10.1.19. забезпечення надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм 

простих акцiй особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, 

вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 

16.10.1.20. прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або 

депозитарiю цiнних паперiв Товариства або особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї 

Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься зi зберiгачем цiнних паперiв 

Товариства або депозитарiєм цiнних паперiв Товариства або iншою особою, яка веде облiк 

прав власностi на акцiї Товариства, встановлення розмiру оплати їх послуг;  

16.10.1.21. затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах 

акцiонерiв Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства; 

16.10.1.22. обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової 
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ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разi обрання), Секретаря 

Наглядової ради Товариства (у разi обрання);  

16.10.1.23. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

Загальних зборах акцiонерiв Товариства; 

16.10.1.24. прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в 

цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому 

розпоряднику; 

16.10.1.25. iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

16.10.1.26. запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або 

служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади 

внутрiшнього аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби 

внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби 

внутрiшнього аудиту Товариства; 

16.10.1.27. утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради 

Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання 

та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, 

якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства, в тому 

числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової ради 

Товариства; 

16.10.1.28. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства 

вiдповiдно до статей 79-89 Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

16.10.1.29. прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж 

акцiонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов‟язання як 

акцiонери;  

16.10.1.30. розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв 

дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi 

прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, 

вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), 

аналiз дiй Виконавчого органу Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї 

iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 

16.10.1.31. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв дарування 

та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв 

правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та 

фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та 

послуги на суму, що перевищує 1000000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або 

загальна сума таких операцiй перевищує 4000000,00 (чотири мiльйони) гривень на 

календарний рiк; 

16.10.1.32. надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо надання 

Товариством поворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв 

договорiв поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);  

16.10.1.33. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо 

отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов‟язаних з 

такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх 

зобов‟язань (застава, порука, гарантiя тощо); 

16.10.1.34. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв з придбання 

або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; 

16.10.1.35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо 

придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому 

числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та 

iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб; 

16.10.1.36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо 

надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю 

тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за 

зобов‟язаннями iнших осiб (майнове поручительство); 
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16.10.1.37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв переводу 

боргу або вiдступлення права вимоги; 

16.10.1.38. прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати 

розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства, прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об‟ємах, визначених 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 

16.10.1.39. надання попереднього дозволу на укладання договорiв про передачу в оренду, 

лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних 

засобiв та/або iнших необоротних активiв iз первiсною вартiстю (з урахуванням переоцiнки), 

що перевищує 1000000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю, або якщо загальна сума таких 

операцiй перевищує 10000000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, а стосовно 

таких операцiй та договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; 

16.10.1.40. надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв, щодо яких є 

заiнтересованiсть, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 

25 (двадцяти п‟яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства;  

16.10.1.41. прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються 

акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi 

належить Товариству; надання Генеральному директору або iншiй особi, що визначена 

Наглядовою радою, повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння 

юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними 

завданнями вiдносно такого голосування; 

16.10.1.42. прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, 

крiм випадкiв, передбачених пунктом 10.4. цього Статуту;  

16.10.1.43. прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств 

Товариства, затвердження їх статутiв та внесення змiн до них; 

16.10.1.44. прийняття рiшення про обрання уповноваженого на зберiгання первинних 

документiв системи реєстру власникiв цiнних паперiв; 

16.10.1.45. надання попереднього дозволу на придбання або створення, полiпшення 

(модернiзацiя, реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, 

первiсна вартiсть (або вартiсть полiпшень) яких очiкувано перевищує 1000000,00 (один 

мiльйон) гривень за одиницю, або якщо очiкувана загальна вартiсть таких операцiй 

перевищує 20000000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на календарний рiк;  

16.10.1.46. надання попереднього дозволу на вiдчуження або списання з балансу Товариства 

(з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або 

iнших необоротних активiв iз первiсною вартiстю (з урахуванням переоцiнки), що перевищує 

1000000,00 (один мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцiй 

перевищує 10000000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк;  

16.10.1.47. прийняття рiшення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства 

вiд виконання обов‟язкiв та призначення на цей строк, але не бiльш нiж на 30 (тридцять) 

календарних днiв, особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора; 

16.10.1.48. прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки 

Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 

(тридцять) календарних днiв або його звiльнення; 

16.10.1.49.надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинiв: 

- будь-яких iнших правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного 

виробництва тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом на 

рiк перевищує 300000000,00 (триста мiльйонiв) гривень; 

- будь-якого правочину якщо його сума дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на рiк, але не бiльше 25 

вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з 

урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту;  

16.10.1.50. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового 

правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк 

бiльш нiж на 2 (два) роки, та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 2 
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(два) роки, за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов‟язання (гарантiя, 

вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки – такi правочини можуть 

вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою Радою; 

16.10.1.51. надання попереднього дозволу наукладання будь-яких договорiв про отримання 

Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв 

(засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм 

комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць 

перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати 

(крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 1 000 

000,00 (один мiльйон) гривень, а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних 

дiлянок – незалежно вiд їх вартостi; 

16.10.1.52. попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто нових 

напрямкiв дiяльностi Товариства поза рамками звичайної операцiйної дiяльностi, що 

пов‟язанi з капiтальними iнвестицiями, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими 

перевищують 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на рiк, або якi передбачають 

створення нової юридичної особи; 

16.10.1.53. попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх 

укладання або внесення до них змiн та/або доповнень); 

16.10.1.54. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довiреностей 

(доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi 

потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, 

попередня згода чи дозвiл Наглядової ради чи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за цим 

Статутом чи за чинним законодавством; 

16.10.1.55. затвердження результатiв рiчної дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, визначення 

порядку розподiлу прибутку / покриття збиткiв дочiрнiх пiдприємств; 

16.10.1.56. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 

Товариства згiдно iз законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЄМЗ» вiд 30 березня 2012 року обрано з 30 

березня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанiю з 

обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 

B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.  

Протягом звiтного року змiн у персональному складi органiв управлiння не було. 

Згiдно Статуту товариства Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов‟язки на 

безоплатнiй основi. Одноособовий член Наглядової ради товариства - Приватна компанiя з 

обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 

B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) не отримує винагороди. 

Товариство не володiє iнформацiєю про те, чи обiймає посадова особа емiтента посади в 

iнших юридичних особах. 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

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

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 

директор 

Подкоритов Олександр 

Леонiдович   
0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Бiлецький Микола 

Олександрович   
0 0 0 0 0 0 

Одноособовий 

член 

Наглядової 

ради 

Приватна компанiя з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. (Private 

Limited Liability 

Company Metinvest B.V.) 

24321697  
 

5847600 55.4239 5847600 0 0 0 

Усього 5847600 55.4239 5847600 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

METINVEST B.V. 24321697 

д/н Нiдерланди д/н 2514 

JM's - Gravenhage 

Alexanderstraat 23 
 

5847600 55.4239 5847600 0 0 0 

Metinvest 

International S.A. 
03465 

1211 Switzerland д/н 

Geneve 2, rue Vallin,1201  
3200845 30.3378 3200845 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 9048445 85.7617 9048445 0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
29.03.2013 

Кворум 

зборів** 
91.54844 

Опис 

Черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЄМЗ" вiдбулися 29.03.2013 за адресою: 86400, 

Донецька обл., м. Єнакiєве, пл. Ленiна, 5, Культурно-досуговий центр (Будинок культури «40-

рiччя Перемоги»), велика зала.  

 

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про дату проведення загальних зборiв та 

затверджено порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 73 вiд 15.02.2013). 

Пропозицiй вiд акцiонерiв або їх уповноважених представникiв щодо питань, включених до 

порядку денного, не надходило.  

 

Для участi в Загальних зборах зареєстровано 80 (вiсiмдесят) акцiонерiв (їх представникiв), що 

володiють у сукупностi 9 658 990 (дев‟ять мiльйонiв шiстсот п‟ятдесят вiсiм тисяч дев‟ятсот 

дев‟яносто) шт. акцiй, що складає 91,54844% вiд загальної кiлькостi акцiй, що мають право 

голосу. 

 

Питання порядку денного:  

1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2012 рiк. 

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.  

4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. 

5. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi.  

6. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства. 

7. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової 

ради, встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання договору з членом Наглядової ради. 

8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 

одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв 

та їх граничної сукупної вартостi. 

 

За результатами розгляду питань порядки денного були прийнятi наступнi рiшення: 

 

З питання № 1 порядку денного: «Обрання робочих органiв та затвердження регламенту 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства» 

ВИРIШИЛИ:  

1.1. Передати повноваження Лiчильної комiсiї даних Загальних зборiв зберiгачу - 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОБ?ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ» (iдентифiкацiйний код 23785133; мiсцезнаходження: 83050, Донецька область, 

мiсто Донецьк, вулиця Унiверситетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 

14 до Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам Товариства № 25/02-

2010/1000873 вiд 05.07.2010, вiдповiдно до якої зберiгач здiйснює повноваження Лiчильної 

комiсiї загальних зборiв Товариства. 

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 

- час для виступiв з питання порядку денного – до 15 хвилин; 

- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача – до 5 хвилин. 

Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря тiльки 

в письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi запитання не 

розглядаються. 

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 

1) Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

2) Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2012 рiк. 

3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.  

4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. 

5) Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi.  
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6) Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства. 

7) Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової 

ради, встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання договору з членом Наглядової ради. 

8) Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 

одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв 

та їх граничної сукупної вартостi. 

 

З питання № 2 порядку денного: «Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк» 

ВИРIШИЛИ: 

2. Затвердити Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2012 рiк. 

 

З питання № 3 порядку денного: «Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк» 

ВИРIШИЛИ: 

3. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. 

 

З питання № 4 порядку денного: «Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 

рiк» 

ВИРIШИЛИ: 

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi 

результати за 2012 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (Форма № 3), 

Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 

2012 рiк. 

 

З питання № 5 порядку денного: «Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами 

дiяльностi Товариства у 2012 роцi» 

ВИРIШИЛИ: 

5. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2012 роцi, у розмiрi 

69431338,89 гривень (шiстдесят дев‟ять мiльйонiв чотириста тридцять одна тисяча триста 

тридцять вiсiм гривень 89 копiйок),направити на покриття збиткiв минулих перiодiв. 

 

З питання № 6 порядку денного: «Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства» 

ВИРIШИЛИ: 

6.1. Внести (затвердити) змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй 

редакцiї. 

6.2. Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов‟язки, 

за власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов‟язанi з державною реєстрацiєю 

Статуту Товариства у новiй редакцiї. 

 

З питання № 7 порядку денного: «Затвердження умов цивiльно-правового договору, що 

укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розмiру його винагороди. Про обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членом Наглядової ради» 

ВИРIШИЛИ: 

7.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься мiж Товариством та 

одноособовим членом Наглядової ради Товариства. 

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у встановленому 

законодавством порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовий договiр мiж Товариством та 

одноособовим членом Наглядової ради Товариства. 

7.3. Встановити виконання обов‟язкiв одноособовим членом Наглядової ради Товариства за 

цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi. 

 

З питання № 8 порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз 

зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi» 

ВИРIШИЛИ: 

8.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити 

укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної 

господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв 

акцiонерiв, а саме: 

8.1.1.укладання Товариством правочинiв з юридичними особами, пов‟язаними вiдносинами 

контролю з Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private 

Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) (надалi - Meтiнвeст 

Б.В.), щодо передачi або отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв 

(засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв граничною вартiстю на 
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кожен правочин, яка еквiвалентна 900 000 000,00 (дев‟ятсот мiльйонiв) доларiв США за 

офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину; 

8.1.2. укладання Товариством договорiв комiсiї, експортних договорiв, надання застав, порук, 

будь-яких гарантiй, вiдступлення прав вимоги, права договiрного та/або примусового 

(безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняються у зв‟язку 

з: (i) наданням/отриманням кредитiв (позик) компанiєю Метiнвест Б.В. або юридичними 

особами, пов‟язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство) та/або 

(ii) залученням фiнансування (у тому числi шляхом випуску цiнних паперiв) компанiєю 

Метiнвест Б.В. або юридичними особами, пов‟язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. 

(включаючи Товариство), граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 1 500 000 

000,00 (один мiльярд п‟ятсот мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату 

вчинення правочину. 

8.2. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна 

перевищувати 32 599 000 000,00 гривень (тридцять два мiльярди п‟ятсот дев‟яносто дев‟ять 

мiльйонiв гривень 00 копiйок). 

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов‟язки, 

протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї 

щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.2, за умови 

виконання п. 8.2 цього рiшення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства 

у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту Товариства, та з безумовним 

дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинiв», затвердженої Рiшенням № 

79 Наглядової ради Товариства вiд 30.09.2010 р. 
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 

буд. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон +380442796540 

Факс +380442791322 

Вид діяльності д/н 

Опис 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним 

акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» 

Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення 

Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Цi Правила визначають загальний 

порядок надання Публiчним акцiонерним товариством 

«Нацiональний депозитарiй України», який набуває статусу 

Центрального депозитарiю цiнних паперiв послуг, пов‟язаних iз 

провадженням депозитарної дiяльностi, проведення ним операцiй 

у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним 

депозитарiєм контролю за депозитарними установами та 

регулюють вiдносини, що виникають в процесi провадження 

депозитарної дiяльностi мiж Центральним депозитарiєм та його 

клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, 

Нацiональним банком України, депозитарiями-кореспондентами, 

Розрахунковим центром, клiринговими установами та iншими 

особами вiдповiдно до законодавства України. 

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

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

"НДУ" укладено договiр про обслуговування випускiв цiнних 

паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ОБ`ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23785133 

Місцезнаходження 83050 Україна Донецька д/н м. Донецьк вул. Унiверситетська, буд. 

52 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

серiя АЕ №286565 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

08.10.2013 

Міжміський код та телефон +380623371041 

Факс +380623371041 
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Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи  

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

КОМПАНIЯ" укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних 

паперах власникам ПАТ "ЄМЗ". 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Шовковична, б. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

серiя АД №034421 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

11.06.2012 

Міжміський код та телефон +380442775000 

Факс +380442775001 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з 

органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис Мiж ПАТ "ЄМЗ" та ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" укладено 

договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

БIРЖА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

серiя АГ №399339 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

22.10.2010 

Міжміський код та телефон +380444957474 

Факс +380444957473 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з 

органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

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

договiр щодо включення до Бiржового списку ПАТ "Українська 

бiржа" простих iменних акцiй ПАТ "ЄМЗ". 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ПО 

НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦIЙНИХ 

ПОСЛУГ "АУДЕК" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 13480208 
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Місцезнаходження 83048 Україна Донецька д/н м. Донецьк вул.Унiверситетська, 77, 

к.425 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

0185 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон +380623110793 

Факс +380623110793 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування 

Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню 

аудиторських та консультацiйних послуг «АУДЕК» проводить 

аудит повного пакету рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 

(АУДИТ)" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 21603903 

Місцезнаходження 01032 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Жилянська, 75 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

0152 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон +380444906777  

Факс +380444906738 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту  

Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» проводить аудит фiнансової 

звiдностi на вiдповiднiсть МСФЗ. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 13490997 

Місцезнаходження 83052 Україна Донецька д/н м. Донецьк пр. Iллiча, 100 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

серiя АГ №569967 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.04.2011 

Міжміський код та телефон +380623483800 

Факс +380623483887 
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Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя, перестрахування, 

оцiнювання ризикiв та завданої шкоди, дiяльнiсть страхових 

агентiв i брокерiв 

Опис ПрАТ “УАСК АСКА” надає ПАТ "ЄМЗ" послуги страхування 

майна та цивiльної вiдповiдальностi; послуги добровiльного 

медичного страхування (Лiцензiя серiї АГ № 569965, видана 

Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України 26.04.2011). 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА-ЖИТТЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 24309647 

Місцезнаходження 03186 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Авiаконструктора 

Антонова, буд. 5 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

серiя АВ № 500013 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

06.06.2011 

Міжміський код та телефон +380444559285 

Факс +380444928492 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного: страхування життя 

Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА-ЖИТТЯ" надає 

послуги добровiльного колективного пенсiйного страхування 

життя та здоров‟я. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Fitch Ratings. Ltd. 

Організаційно-правова форма Корпорація  

Код за ЄДРПОУ 1316230 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон +44 (0) 20 3530 1000  

Факс +44 (0) 20 3530 2524 

Вид діяльності Кредитний аналiз, кредитна оцiнка, Мiжнароднi та нацiональнi 

рейтинги 

Опис Fitch Ratings - мiжнародне рейтингове агентство, дiяльнiсть якого 

нацiлена на надання своєчасних i точних оцiнок 

кредитоспроможностi емiтентiв, здiйснення високоякiсного 

кредитного аналiзу i надання першокласних аналiтичних послуг 

емiтентам, iнвесторам i банкiрам. Агентство володiє глибокими 

аналiтичними знаннями i "критичною масою" досвiду, якi 

використовуються iнвесторами i компанiями по управлiнню 
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ризиками при проведеннi iнновацiйних операцiй на ринках 

капiталу, охоплюючих всi класи активiв, галузi промисловостi i 

сектори ринку. Грунтуючись на органiчному зростаннi компанiї i 

серiї стратегiчних поглинань iнших агентств, Fitch Ratings 

демонструє бурхливе зростання протягом двох останнiх 

десятилiть, результатом якого з'явилася присутнiсть компанiї по 

всьому свiту, на всiх ринках iнструментiв з фiксованим доходом. 

Штаб-квартири Fitch Ratings знаходяться в Нью-Йорку i Лондонi. 

Агентство також має 49 офiсiв в бiльш нiж 90 країнах свiту. Fitch є 

дочiрньою компанiєю Fimalac, мiжнародної фiнансової групи з 

штаб-квартирою в Парижi, Францiя. Fitch працює з широким 

спектром емiтентiв з Росiї i СНД вже бiльше 15 рокiв i присвоює 

мiжнароднi i нацiональнi кредитнi рейтинги банкам, 

небанкiвським фiнансовим органiзацiям, страховим компанiям, 

емiтентам корпоративного сектора, регiональним i мiсцевим 

органам влади, суверенним урядам. Fitch також рейтингує 

випуски боргових iнструментiв з фiксованим доходом i операцiї 

структурного фiнансування.  
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X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.07.2010 589/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000079966 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
15.25 10550688 160897992.00 100 

Опис 

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

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

Iнформацiя про факти лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного перiоду.  

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

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

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

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

- акцiї ПАТ «ЄМЗ» допущенi до торгiв та станом на 30.12.2013 перебували у Котирувальному Списку 2 рiвня Бiржового Списку ПФТС.  

За даними ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»: 

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 1 кварталу 2013 року –39,30 грн./акцiя;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 1 кварталу 2013 року –33,55грн./акцiя;  

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 1 кварталу 2013 року – 35,89грн./акцiя. 

Станом на 31.03.2013 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному Списку 2 рiвня Бiржового Списку ПФТС. 

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 2 кварталу 2013 року – 36,28 грн./акцiя;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 2 кварталу 2013 року – 32,30 грн./акцiя;  

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 2 кварталу 2013 року – 33,92 грн./акцiя. 

Станом на 27.06.2013 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному Списку 2 рiвня Бiржового Списку ПФТС.  

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 3 кварталу 2013 року – 36,03 грн./акцiя;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 3 кварталу 2013 року – 32,665 грн./акцiя;  

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 3 кварталу 2013 року – 34,1647 грн./акцiя. 

Станом на 30.09.2013 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному Списку 2 рiвня Бiржового Списку ПФТС.  

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 4 кварталу 2013 року – 35,00 грн./акцiя;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 4 кварталу 2013 року – 32,23 грн./акцiя;  

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 4 кварталу 2013 року – 33,31 грн./акцiя. 

Станом на 30.12.2013 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» перебували у Котирувальному Списку 2 рiвня Бiржового Списку ПФТС.  

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 2013 року – 39,30 грн./акцiя;  
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Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 2013 року – 32,23 грн./акцiя;  

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» протягом 2013 року – 34,14 грн./акцiя.  

 

Загальний обсяг угод з продажу акцiй ПАТ «ЄМЗ» у 2013 роцi – 4,3 млн. грн. 

Виконавчим органом ПАТ «ЄМЗ» 19 лютого 2013 року було прийняте рiшення про включення в лiстинг ПАТ «Українська бiржа» цiнних 

паперiв.  

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» 14 березня 2013 року отримало повiдомлення вiд 

ПАТ «Українська бiржа» про те, що вiдповiдно до Рiшення Котирувальної комiсiї № 858 вiд 13 березня 2013 року простi iменнi акцiї ПАТ 

«ЄМЗ» (тiкер - ENMZ) з 14 березня 2013 року включено до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа». До лiстингу 

включено простi iменнi акцiї ПАТ «ЄМЗ» бездокументарної форми iснування у кiлькостi 10550688 штук, номiнальної вартостi 160897992 грн. 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 15,25 грн. Спiввiдношення кiлькостi цiнних паперiв, включених до лiстингу становить 100 % вiд 

загальної кiлькостi випущених ПАТ «ЄМЗ» простих iменних акцiй (подiя вiд 14.03.2013). 

Торгiвля акцiями ПАТ «ЄМЗ» здiйснюється на ПАТ " Українська бiржа " (тiкер - ENMZ).  

- повне найменування органiзатора торгiвлi – Публiчне акцiонерне товариство «Українська бiржа».  

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

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

- акцiї ПАТ «ЄМЗ» включенi до бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» та станом на 30.12.2013 знаходились в другому рiвнi лiстингу.  

 

За даними ПАТ «Українська бiржа»: 

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 1 кварталi 2013 року – 40,46 грн.;  

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 1 кварталi 2013 року – 33,03 грн.; 

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 1 кварталi 2013 року – 35,96 грн. 

Станом на 31.03.2013 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» включенi до бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» та знаходились в другому рiвнi лiстингу.  

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 2 кварталi 2013 року – 36,4 грн.; 

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 2 кварталi 2013 року – 30,82 грн.; 

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 2 кварталi 2013 року – 33,68 грн. 

Станом на 27.06.2013 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» включенi до бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» та знаходились в другому рiвнi лiстингу.  

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 3 кварталi 2013 року – 36,4 грн.; 

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 3 кварталi 2013 року – 31,04 грн.; 

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 3 кварталi 2013 року – 34,16 грн. 

Станом на 30.09.2013 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» включенi до бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» та знаходились в другому рiвнi лiстингу.  

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 4 кварталi 2013 року – 35,39 грн.; 

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 4 кварталi 2013 року – 30,00 грн.; 

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами у 4 кварталi 2013 року – 33,30 грн. 

Станом на 30.12.2013 року акцiї ПАТ «ЄМЗ» включенi до бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» та знаходились в другому рiвнi лiстингу. 

Найвища цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами за 2013 рiк – 40,46 грн.; 

Найнижча цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами за 2013 рiк – 30,00 грн.; 

Середня цiна на акцiї ПАТ «ЄМЗ» за безадресними угодами за 2013 рiк – 34,82 грн. 

Загальний обсяг укладених угод з продажу акцiй ПАТ «ЄМЗ» за 2013 рiк – 214226657,76 грн. 

 

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

торгiвлi.  
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За даними ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»: 

Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 1-му кварталi 2013 року бiржового контракту склав 34,96 грн.  

Ринкова капiталiзацiя станом на день укладення останнього у 1-му кварталi 2013 року бiржового контракту склала 0,37 млрд. грн.  

Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 2-му кварталi 2013 року бiржового контракту склав 34,85 

грн./акцiя.  

Ринкова капiталiзацiя станом на день укладення останнього у 2-му кварталi 2013 року бiржового контракту склала 0,37 млрд. грн.  

Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 3-му кварталi 2013 року бiржового контракту склав 33,41 

грн./акцiя.  

Ринкова капiталiзацiя станом на день укладення останнього у 3-му кварталi 2013 року бiржового контракту склала 0,35 млрд. грн. 

Бiржовий курс однiєї акцiї ПАТ «ЄМЗ» станом на день укладення останнього у 2013 роцi бiржового контракту склав 32,24 грн./акцiя.  

Ринкова капiталiзацiя станом на день укладення останнього у 2013 роцi бiржового контракту склала 0,34 млрд. грн. 

 

За даними ПАТ «Українська бiржа»: 

Ринкова капiталiзацiя станом на 29.03.2013 склала 368535531,8 грн. 

Ринкова капiталiзацiя станом на 27.06.2013 склала 365370325,44 грн. 

Ринкова капiталiзацiя станом на 30.09.2013 склала 355558185,60 грн. 

Ринкова капiталiзацiя станом на 31.12.2013 склала 337727522,88 грн. 

  

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 

(шт.)  

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску акцій, 

що викуплено 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск акцій, що 

викуплено 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 07.06.2013 17689 27.07.2010 589/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.16766 

2 19.06.2013 24820 27.07.2010 589/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.23525 

3 27.06.2013 26065 27.07.2010 589/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.24704 

4 17.07.2013 1933 27.07.2010 589/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.01832 

5 19.07.2013 2060 27.07.2010 589/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.01952 
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XI. Опис бізнесу 

Важливi подiї розвитку (у тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл). 

Публiчне акцiонерне товариство "Єнакiєвський металургiйний завод" є одним з найстарiших 

пiдприємств України. Будiвництво заводу почалося у 1858 р., а у 1862 р. тут вперше у Росiї 

отримали чавун на мiнеральному паливi. У 1895 р. була вибрана нова промислова площадка i 

почалося будiвництво заводу. У 1897 р. вiн вступив у строй у складу двох печей, двох 

конвертерiв для виплавки сталi бесемеровьским заходом, блюмiнга, рельсобалочного стану 

та допомiжних майстерень.  

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

аглофабрика по першому вiтчизняному проекту.  

Наприкiнцi 40-х рокiв науковi розробки групи авторiв, робiтникiв заводу, були вiдзначенi 

Державною премiєю СРСР. На заводi був розроблен та упроваджен новий технологiчний 

процес виробництва конверторної сталi, який забезпечував отримання сталi, яка по якостi не 

поступається мартенiвської.  

У 80-роках була впроваджена термiчна правка котикової сталi на станi "360" шляхом 

напряму зонального охолодження готового виробу. Лiцензiя на цей винахiд придбана 

закордонними фiрмами.  

У 1993 р. згiдно Наказу Мiнiстерства Промисловостi України шляхом корпоратизацiї 

Єнакiєвський державний металургiйний завод був перетворений у вiдкрите акцiонерне 

товариство. У листопадi 2000 р. було прийнято Рiшення про реконструкцiю ВАТ "ЄМЗ" з 

метою здiйснення iнвестицiйного проекту "Пiдвищення ефективностi виробництва катаної 

заготовки з використанням безперервного лиття заготовки та встановлення "пiч-ковш". У 

зв'язку з цим на пiдставi Рiшення Ради товариства було створено ТОВ СП"Метален" до 

складу якого були переданi конверторний, обтискний та цех пiдготовки составiв.  

ВАТ"ЄМЗ" та ТОВ СП "Метален" працюють, виконуючи єдину задачу по пiдвищенню 

якостi заготовки та усього прокатного передiлу.  

В рамках широкомасштабної реконструкцiї заводу, 19.10.2005 введено в експлуатацiю 

автоматизований комплекс приймання, зберiгання та пiдготовки сировини для доменного 

виробництва.  

В 2006 р. введена в експлуатацiю повiтророзподiльна установка фiрми «Linde-KCA-

Drezden», здатна виробляти до 36 тис. кубометрiв кисню чистотою 99,5%.  

В 2007 р. введена в експлуатацiю доменна пiч № 5 обсягом 1513 куб.м; фахiвцями Bureau 

Veritas Certification проведено зовнiшнiй аудит системи менеджменту промислової безпеки, 

який пiдтвердив вiдповiднiсть здiйснюваної на пiдприємствi роботи по охоронi працi 

вимогам мiжнародного стандарту OHSAS 18001:2007. ВАТ "ЄМЗ" став першим 

металургiйним пiдприємством в Українi, яке отримало такий сертифiкат вiд "Bureau Veritas 

Certification".  

21 березня 2008 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного 

товариства "Єнакiєвський металургiйний завод" з метою залучення додаткових коштiв, що 

будуть спрямованi на подальший розвиток Товариства, прийнято рiшення про збiльшення 

розмiру статутного фонду (капiталу) Товариства на 2743414,00 грн. (два мiльйона сiмсот 

сорок три тисячi чотириста чотирнадцять гривень 00 копiйок) до 160897992,00 грн. (сто 

шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто сiм тисяч дев'ятсот дев'яносто двi гривнi 00 копiйок) 

шляхом здiйснення закритого (приватного) розмiщення 179896 шт. (ста сiмдесяти дев'яти 

тисяч вiсiмсот дев'яносто шости) простих iменних акцiй Товариства iснуючої номiнальної 

вартостi 15,25 грн. (п'ятнадцять гривень 25 копiйок) кожна, в документарнiй формi 

iснування, загальною номiнальною вартiстю 2743414,00 (два мiльйона сiмсот сорок три 

тисячi чотириста чотирнадцять гривень 00 копiйок). Вартiсть збiльшення розмiру статутного 

фонду (капiталу) Товариства, сплачена грошовими коштами у полному обсязi. Таким чином, 

статутний капiтал Товариства становить 160897992,00 грн., подiлений на 10550688 штук 

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15,25 грн. за одну акцiю.  

У груднi 2008 року закiнчений один з важливих проектiв - в копровому цеху в роботу був 

введений комплекс прес-ножиць. Пiсля виходу на проектну потужнiсть комплекс дозволить 

переробляти в рiк 250 тисяч тонн металевого брухту.  

У 2009 роцi з метою вдосконалення органiзацiї робот по виробництву сталi, литої заготовки 
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та вiдвантаження готової продукцii створено конвертерний цех як самостiйний структурний 

пiдроздiл; освоєно розливання п'яти нових марок стали з використанням унiкальної 

технологiї. Розроблена на ЄМЗ комплексна програма виплавки i розкислювання сталi 

дозволила розширити перелiк готової продукцiї будiвельного сортаменту - арматурного i 

круглого прокату дiаметром вiд 5,5 мм до 12 мм.  

Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

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

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

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

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

Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"; затвердити скорочене 

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

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

З метою розширення сортаменту та освоєння нових видiв продукцiї, збiльшення 

ефективностi оперативного планування та управлiння загрузкою сталерозливочних i 

прокатних потужностей та пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi Товариства 31 

березня 2011 року Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» прийнято рiшення:  

- створити МАКIЇВСЬКУ ФIЛIЮ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» на базi орендованого майна ЗАКРИТОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» та 

затвердити Положення про фiлiю;  

- створити ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ (ФIЛIЮ) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРIЙ-

ПРОФIЛАКТОРIЙ «СОНЯЧНИЙ» та затвердити Положення про вiдокремлений пiдроздiл 

(фiлiю).  

Вiдомостi про створення фiлiалiв внесенi в Єдиний державний реєстр 31.03.2011.  

В 2011 роцi введено в експлуатацiю сучасний комплекс доменної печi №3 корисним об'ємом 

1719 куб. м - зразок кращих металургiйних агрегатiв країни, екологiчно надiйна, унiкальна i 

єдина доменна пiч, яка оснащена новiтнiм технологiчним обладнанням та найсучаснiшими 

системами управлiння; впроваджено проект «Застосування фiльтрокомпенсуючих пристроїв 

(ФКП) на установках «ковш-пiч» (УКП) конвертерного цеху». Нове обладнання дозволить 

пiдвищити ефективнiсть роботи енергетичного комплексу пiдприємства.  

Доменна пiч № 3 ПАТ «ЄМЗ» вiдзначена дипломом 1-го ступеня Мiнiстерства регiонального 

розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України. Згiдно з пiдсумками 

щорiчного конкурсу на кращi будинки i споруди, збудованi та прийнятi в експлуатацiю на 

територiї України в 2011 роцi, нова домна ПАТ «ЄМЗ» перемогла в номiнацiї «Промисловi 

пiдприємства та об'єкти виробничого значення». 

18 жовтня 2012 компанiя Air Liquide (Францiя), свiтовий лiдер у виробництвi технiчних газiв 

для промисловостi, приступила до будiвництва повiтророздiльних установки ASU-1400 для 

Єнакiєвського металургiйного заводу. 

В червнi 2013 року пiдписано контракт з австрiйською компанiєю Siemens VAI, який 

передбачає виконання детального iнжинiрингу на будiвництво нової агломерацiйної фабрики 

на Єнакiєвському металургiйному заводi.В вереснi ПАТ «ЄМЗ» отримав позитивний 

висновок на проект будiвництва нової аглофабрики.  

  

Органiзацiйна структура емiтента, дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi 

вiдокремленi структурнi пiдроздiли iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження, ролi 

та перспектив розвитку, змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних 

перiодiв. 

Згiдно Статуту ПАТ "ЄМЗ" органами Товариства є:  

Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства;  

Наглядова рада Товариства;  

Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) – Генеральний директор Товариства;  
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Ревiзiйна комiсiя Товариства (у разi обрання загальними зборами акцiонерiв).  

Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається 

Статутом Товариства.  

Утворення та вiдкликання (змiна) органiв Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв шляхом внесення змiн до Статуту.  

Генеральний директор товариства - Подкоритов Олександр Леонiдович (призначено 

генеральним директором згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв №8 вiд 15.08.2006).  

Одноособовий член Наглядової ради товариства - Приватна компанiя з обмеженою 

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

(реєстрацiйний номер 24321697) мiсцезнаходження: Alexanderstraat 23, 2514JM „s-

Gravenhage, The Netherlands (Александерштраат 23, 2514JM м. Гаага, Нiдерланди).  

Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability 

Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) Рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «ЄМЗ» вiд 30 березня 2012 року обрано з 30 березня 2012 року 

одноособовим членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.  

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

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

складу Ревiзiйної комiсiї Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

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

24321697).  

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

Змiни протягом звiтного перiоду в персональному складi органiв емiтента не було.  

 

Основнi структурнi пiдроздiли ПАТ «ЄМЗ» та їх функцiональне призначення:  

1. Виробниче управлiння - забезпечення оперативного керiвництва дiяльнiстю структурних 

пiдроздiлiв, контроль виконання виробничої програми.  

2. Управлiння з переробки та пiдготовки металургiйних шлакiв i металевого брухту - 

вилучення i переробка металургiйних шлакiв, переробка металевого брухту.  

3. Агломерацiйний цех - виробництво офлюсованого агломерату.  

4. Доменний цех - виплавка чавуну, виробництво чушкового чавуну.  

5. Конвертерний цех - виплавка сталi, виробництво литої заготовки.  

6. Вапняно-випалювальний цех - виробництво вапна та конвертерних без випалювальних 

вогнетривiв.  

7. Цех виробництва прокату - виробництво фасонних профiлiв загальногалузевого та 

спецiального призначення, кутка рiвнополочного, стержневої сталi для армування 

залiзобетонних конструкцiй.  

8. Управлiння ремонтiв - забезпечення безперебiйної та надiйної роботи механо-, електро-, 

енергообладнання, органiзацiя i контроль технiчного обслуговування, технiчного нагляду, 

контроль за дотриманням правил технiчної експлуатацiї механо-, електро-, 

енергообладнання, промислових будiвель i споруд, об'єктiв адмiнiстративно-побутового 

призначення, органiзацiя i контроль пiдготовки i проведення поточних i капiтальних 

ремонтiв устаткування, будiвель i споруд, вогнетривких робiт; органiзацiя i контроль 

своєчасностi та якостi проведення демонтажу об‟єктiв основних засобiв, пов‟язаного з 

недоцiльнiстю їх подальшого використання; планування, контроль i технiчний аналiз 

ремонтiв устаткування, будiвель i споруд; загальнотехнiчний нагляд за експлуатацiєю та 

обслуговуванням устаткування; складання кошторисiв на проведення ремонтних, 

будiвельних i монтажних робiт; технiчна дiагностика та аналiз вiдмов роботи устаткування; 

разробка, облiк i зберiгання проектно-конструкторської, ремонтно-технологiчної 

документацiї. 

9. Вiддiл з планування та бюджетування - розробка бiзнес-планiв технiчного обслуговування, 

капiтальних i поточних ремонтiв устаткування, будiвель i споруд, контроль їх виконання; 

пiдготовка документацiї для проведення тендеру на надання пiдприємству послуг з 

технiчного обслуговування та ремонту обладнання, будiвель i споруд; розробка проектно-

кошторисної та ремонтної технологiчної документацiї; пiдготовка матерiалiв для укладення 

договорiв на виконання пiдрядними органiзацiями вогнетривких робiт, робiт з технiчного 

обслуговування та ремонту обладнання, будiвель i споруд, контроль дотримання цих 



39 

 

договорiв.  

10. Механiчний цех - виготовлення деталей i вузлiв, запчастин.  

11. Цех ремонту металургiйного устаткування №2 (ЦРМУ № 2) - ремонт електричного 

обладнання виробничих цехiв пiдприємства.  

12. Цех ремонту металургiйного устаткування №3 (ЦРМУ № 3) – ремонт енергетичного 

обладнання виробничих цехiв пiдприємства.  

13. Цех з ремонту обладнання аглодоменного передiлу - ремонт обладнання доменного цеху. 

14. Управлiння енергетики - органiзацiя технiчного нагляду за експлуатацiєю електро- та 

енергообладнання, систем та комунiкацiй в структурних пiдроздiлах товариства; облiк 

витрачання енергоресурсiв в товариствi; розробка i впровадження заходiв, спрямованих на 

зниження витрати енергетичних ресурсiв, контроль рацiонального їх використання, 

забезпечення послiдовного дотримання режиму економiї енергоресурсiв. 

15. Газорятувальна служба - забезпечення проведення робiт в газонебезпечних мiсцях.  

16. Теплоенергоцентраль пароповiтродувної станцiї (ТЕЦ-ППС) - виробництво 

електроенергiї, пари, стисненого повiтря.  

17. Газовий цех - органiзацiя прийому, розподiлу та облiку природного газу в товариствi.  

18. Кисневий цех - виробництво кисню, стисненого повiтря.  

19. Цех мереж i пiдстанцiй - органiзацiя прийому, розподiлу й облiку електроенергiї на 

пiдприємствi.  

20. Цех водопостачання - забезпечення i облiк споживання води, очищення стiчних вод.  

21. Електротехнiчна лабораторiя - проведення випробувань високовольтного 

електрообладнання, засобiв захисту з метою виявлення дефектiв, пошкоджень.  

22. Цех вентиляцiї - експлуатацiя систем вентиляцiї та аспiрацiї з використанням 

електромагнiтних фiльтрiв.  

23. Управлiння залiзничного транспорту (УЗТ) - забезпечення залiзничних перевезень.  

24. Автотранспортний цех - забезпечення автотранспортних перевезень.  

25. Управлiння з технiчного контролю - органiзацiя прийому сировини i матерiалiв; контроль 

якостi що надходить в товариство сировини i матерiалiв, продукцiї, що випускається; 

проведення лабораторних аналiзiв сировини, що надходить, виробленої продукцiї.  

26. Технiчне управлiння - органiзацiя i проведення науково-дослiдних i експериментальних 

робiт, спрямованих на вдосконалення технологiї виробництва, технiчне нормування 

сировини i матерiалiв.  

27. Iнвестицiйне управлiння - формування стратегiї i програми оптимiзацiї виробництва з 

урахуванням перспектив розвитку товариства, реалiзацiя iнвестицiйних проектiв з 

оптимiзацiї виробництва i досягнення цiльових показникiв ефективностi по проектам.  

28. Управлiння капiтального будiвництва - органiзацiя капiтального будiвництва та 

реконструкцiї об'єктiв товариства; органiзацiя здачi, приймання об'єктiв закiнченого 

будiвництва та реконструкцiї та введення їх в експлуатацiю; органiзацiя забезпечення 

об'єктiв будiвництва та реконструкцiї технiчною документацiєю, устаткуванням та 

матерiалами; контроль якостi будiвельно-монтажних робiт.  

29. Вiддiл охорони навколишнього середовища - органiзацiя виконання товариством 

природоохоронних заходiв, що забезпечують ефективну експлуатацiю споруд i установок з 

очищення вiдхiдних технологiчних викидiв i стiчних вод; контроль виконання вимог 

законодавства щодо дотримання правил i норм в областi охорони навколишнього 

середовища, рацiонального використання природних ресурсiв, утилiзацiї всiх вiдходiв 

виробництва при проектуваннi , будiвництвi та експлуатацiї нових об'єктiв товариства; 

органiзацiя вивчення умов працi на робочих мiсцях, робiт з проведення паспортизацiї 

санiтарно-технiчного стану цехiв, атестацiї робочих мiсць за умовами працi.  

30. Вiддiл охорони працi - забезпечення контролю за дотриманням правил i норм охорони 

працi, створення найбiльш сприятливих i безпечних умов працi, а також дотриманням правил 

i норм промислової безпеки.  

31. Управлiння з вiдвантаження продукцiї - органiзацiя реалiзацiї металопродукцiї та iншої 

продукцiї пiдприємства, своєчасна пiдготовка, оформлення та видача документiв на 

вiдвантаження; забезпечення декларування та своєчасного митного оформлення експортно-

iмпортних вантажiв товариства.  

32. Юридичне управлiння - дотримання законностi в дiяльностi товариства; використання 
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правових засобiв для сприяння вирiшенню статутних цiлей i завдань товариства, пiдвищення 

ефективностi його дiяльностi; прийняття необхiдних правових заходiв для зниження 

непродуктивних витрат товариства; усунення причин та умов, що їх породжують; захист 

прав i законних iнтересiв товариства.  

33. Головна бухгалтерiя - органiзацiя бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi в 

товариствi.  

34. Фiнансовий вiддiл - забезпечення фiнансового контролю платiжної i касової дисциплiни, 

рiвня дебiторської та кредиторської заборгованостi; здiйснення своєчасного 

документального супроводу операцiй у нацiональнiй, iноземнiй валютi, казначейських 

операцiй.  

35. Вiддiл операцiйного аналiзу - забезпечення функцiонування системи економiчного 

аналiзу на пiдприємствi вiдповiдно до дiючих полiтик, регламентiв, забезпечення пiдготовки 

та проведення балансових комiсiй з метою детального розгляду результатiв дiяльностi та 

розробки заходiв щодо пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства.  

36. Вiддiл закупiвель - здiйснення аналiзу свiтового ринку i цiн в рамках номенклатурних 

груп товарiв, закрiплених за пiдприємством, органiзацiя i проведення тендерiв на поставку 

послуг та матерiально-технiчних ресурсiв (сировини, устаткування, матерiалiв), вибiр 

постачальникiв з метою забезпечення пiдприємств ДСП матерiально-технiчними ресурсами 

вiдповiдних номенклатурних груп.  

37. Управлiння постачання-забезпечення матерiально-технiчними ресурсами виробничих i 

ремонтно-експлуатацiйних потреб товариства та капiтального будiвництва, регулювання i 

розподiл виробничих запасiв на пiдприємствi, ведення облiку прибутково-видаткових 

операцiй.  

38. Управлiння складiв - органiзацiя складського господарства, забезпечення належних умов 

зберiгання матерiальних ресурсiв.  

39. Управлiння органiзацiї працi та заробiтної плати - забезпечення виконання робiт з 

органiзацiї працi, управлiння виробництвом, розробцi i застосуванню форм i систем та 

оплати працi, матерiального стимулювання працiвникiв товариства.  

40. Вiддiл кадрiв - забезпечення квалiфiкованими кадрами структурних пiдроздiлiв, 

органiзацiя найму та звiльнення працiвникiв товариства; органiзацiя пенсiйного забезпечення 

працiвникiв товариства.  

41. Вiддiл навчання та розвитку персоналу - забезпечення розвитку персоналу: оцiнка 

персоналу, навчання, пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв 

товариства; пiдготовка кадрового резерву.  

42. Управлiння соцiально-побутового забезпечення - забезпечення обслуговування 

адмiнiстративно-побутових будiвель, примiщень, об'єктiв соцiально-культурного 

призначення i дорiг непромислового призначення, благоустрою та озеленення територiї 

товариства; органiзацiя харчування персоналу, органiзацiя вiдпочинку та оздоровлення 

працiвникiв товариства та членiв їх сiмей.  

43. Управлiння безпеки - забезпечення економiчної та внутрiшньої безпеки товариства, 

органiзацiя i проведення в структурних пiдроздiлах профiлактичної роботи, спрямованої на 

запобiгання правопорушень, проведення комплексних перевiрок, документальних ревiзiй 

господарсько-фiнансової дiяльностi структурних пiдроздiлiв i товариства в цiлому, розробка 

та впровадження заходiв, спрямованих на здiйснення системи безпеки товариства.  

44. Служба безпеки - забезпечення економiчної та внутрiшньої безпеки Макiївської фiлiї 

ПАТ «ЄМЗ», проведення комплексних перевiрок, документальних ревiзiй господарсько-

фiнансової дiяльностi пiдроздiлiв Макiївської фiлiї ПАТ «ЄМЗ».  

45. Цех технiчного обслуговування технологiчного устаткування (ЦТОТУ) - забезпечення 

технiчного обслуговування та ремонту механо-, енерго-, електрообладнання структурних 

пiдроздiлiв основного виробництва. 

 

Основними напрямками дiяльностi Макiївської фiлiї ПАТ «ЄМЗ» є:  

1. Цех прокатного передiлу - виробництво широкого сортаменту катанки, арматурного та 

кутового прокату з привозної заготовки, органiзацiя упаковки i навантаження готової 

продукцiї вiдповiдно до вимоги споживачiв, переробка брухту.  

2. Транспортний цех - забезпечення залiзничних та автотранспортних перевезень для 
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пiдроздiлiв Макiївської фiлiї ПАТ «ЄМЗ».  

3. Вiддiл розвитку технологiй прокатного виробництва - органiзацiя i проведення науково-

дослiдних i експериментальних робiт, спрямованих на вдосконалення технологiї прокатного 

виробництва.  

4. Цех енергозабезпечення – ремонт електро- та енергообладнання, органiзацiя прийому, 

регулювання параметрiв, розподiлу, передачi та облiку електроенергiї, природного i 

коксового газiв, всiх видiв води; технологiчна обробка води, очищення i вiдведення стiчних 

вод; хiмiчно очищеної води, виробництво кисню, перегрiтого пару; теплопостачання 

промислових, службових i побутових примiщень Макiївської фiлiї ПАТ «ЄМЗ». 

5. Ремонтно-механiчний цех - виготовлення запасних частин (кування, штампування 

заготовок, виготовлення металоконструкцiй, обробка заготовок на верстатах i автоматичних 

лiнiях, складання готових вузлiв, реставрацiя зношених запчастин методом наплавлення i 

подальшої обробки на верстатах) для ремонту обладнання структурних пiдроздiлiв 

Макiївської фiлiї ПАТ «ЄМЗ».  

6. Газорятувальна служба - забезпечення проведення робiт в газозахисної апаратурi в 

газонебезпечних мiсцях структурних пiдроздiлiв i проведення щоденних профiлактичних 

обходiв по газоспоживаючим цехам Макiївської фiлiї ПАТ «ЄМЗ». 

Iнформацiя про фiлiї, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли  

1. Повне найменування: МАКIЇВСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД».  

Мiсцезнаходження фiлiї: вул. Металургiйна, 147, Кiровський район, м. Макiївка, Донецька 

обл., Україна, 86105.  

Дата реєстрацiї 31.03.2011  

Країна реєстрацiї: Україна  

Фiлiя створена з метою розширення сортаменту та освоєння нових видiв продукцiї, 

збiльшення ефективностi оперативного планування та управлiння загрузкою 

сталерозливочних i прокатних потужностей та пiдвищення ефективностi господарської 

дiяльностi Товариства  

 

2.Повне найменування: ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ (ФIЛIЯ) ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» 

САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ «СОНЯЧНИЙ».  

Мiсцезнаходження санаторiю-профiлакторiю: вул. Молокова, 1, м. Макiївка, Донецька обл., 

Україна, 86139.  

Дата реєстрацiї 31.03.2011  

Країна реєстрацiї: Україна  

Санаторiй-профiлакторiй, вiдповiдно до наказу Мiнiстерства охорони здоров‟я №385 вiд 

28.10.2002 року, вiдноситься до лiкувально-профiлактичних закладiв санаторно-курортного 

типу, основною функцiєю якого є надання послуг, пов‟язаних iз санаторно-курортним 

лiкуванням та оздоровленням застрахованих осiб та членiв їх сiмей.  

 

Змiни в органiзацiйнiй структурi ПАТ «ЄМЗ» порiвняно з попереднiм звiтним роком:  

1 Скасовано посади:  

1.1 фахiвця з iнформацiйно-аналiтичної роботи; 

1.2 заступника директора з iнжинiрингу з питань ремонтного забезпечення;  

1.3 заступника директора з iнжинiрингу з питань забезпечення енергоресусамi;  

1.4 заступника директора з iнжинiрингу з питань автоматизованих систем управлiння 

технологiчними процесами;  

1.5 заступника директора з iнжинiрингу з буровибухових робiт;  

1.6 керiвника проектiв з енергозабезпечення виробництва. 

2 Лiквiдовано наступнi самостiйнi структурнi пiдроздiли Товариства: 

2.1 управлiння логiстики; 

2.2 управлiння закупiвель; 

2.3 штаб цивiльної оборони; 

2.4 газорятувальна станцiя; 

2.5 вопняно-вогнетривкий цех;  
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2.6 управлiння технiчного обслуговування та ремонтiв;  

2.7 управлiння пiдготовки ремонтiв; 

2.8 управлiння з бюджетування та економiцi ремонтiв;  

2.9 управлiння енергозберiгаючих технологiй;  

2.10 цех систем вимiрiв i теплової автоматики;  

2.11 вiддiл автоматизованих систем управлiння виробничими процессами;  

2.12 вiддiл перспективного розвитку АСУВП;  

2.13 дiлянка буропiдривних робiт;  

2.14 управлiння вогнетривiв; 

2.15 управлiння по роботi з персоналом;  

2.16 вiддiл взаємодiї з персоналом;  

2.17 управлiння з корпоративних комунiкацiй;  

2.18 управлiння справами адмiнiстрацiї;  

2.19 вiддiл закупiвель централiзованих позицiй. 

3 Введено посади: 

3.1 керiвника проектiв та програм у сферi трансформацiї та впровадження SAP; 

3.2 заступника директора з iнжинiрингу - начальник управлiння ремонтiв; 

3.3 директор ДЮФА. 

4 Створенi як самостiйнi структурнi пiдроздiли з пiдпорядкуванням безпосередньо: 

4.1 директору комерцiйному : 

4.1.1 вiддiл закупiвель; 

4.1.2 вiддiл закупiвель централiзованих позицiй; 

4.1.3 управлiння постачання; 

4.2 директору з iнжинiрингу: 

4.2.1 вiддiл цивiльного захисту; 

4.2.2 вiддiл з планування та бюджетування;  

4.2.3 управлiння ремонтiв;  

4.2.4 управлiння автоматизацiї; 

4.2.5 вiддiл вогнетривiв; 

4.3 директору з персоналу: 

4.3.1 вiддiл кадрiв; 

4.3.2 вiддiл внутрiшнiх комунiкацiй; 

4.3.3 адмiнiстративний вiддiл; 

4.4 заступнику директора з iнжинiрингу з питань забезпечення енергоресурсами: 

4.4.1 газорятувальна служба; 

4.5 заступнику директора з виробництва з аглодоменого та сталеплавильного передiлу: 

4.5.1 вапняно-випалювальний цех; 

4.6 заступнику директора з iнжинiрингу - начальнику управлiння ремонтiв:  

4.6.1 цех з ремонту обладнання аглодоменного передiлу. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб), середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб), 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осiб), фонду оплати працi.Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або 

зменшення вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на 

забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2013р. – 7181 осiб, 

в т.ч. працiвникiв Макiївської фiлiї ПАТ «ЄМЗ» – 1289 осiб. 

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

2013р. – 113 осiб, в т.ч. працiвникiв Макiївської фiлiї ПАТ «ЄМЗ» – 3 осiб. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, на кiнець 2013 

року - 15 осiб. 

Фонд оплати працi за 2012 р. – 427748,3 тис.грн. 

Фонд оплати працi за 2013 р. – 466697,1 тис.грн. 

З метою мотивацiї персоналу до професiйного зростання i досягнення поставлених цiлей, 
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побудови справедливої i конкурентоспроможної системи оплати працi з 1 квiтня 2013р. 

базовi оклади працiвникiв товариства, оплата яких здiйснюється на пiдставi системи, 

заснованої на оцiнцi посад , приведенi у вiдповiднiсть з iндивiдуальною оцiнкою результатiв 

досягнення поставлених цiлей. Пiдвищення вироблялося згiдно матрицi, максимальне 

пiдвищення окладiв 25 %, мiнiмальне пiдвищення окладiв 100 грн.  

Головною метою кадрової служби є забезпечення пiдприємства висококвалiфiкованими 

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

потрiбних спецiалiстiв, їх перепiдготовки або перемiщення. 

Робота з кадрами на пiдприємствi будується вiдповiдно до КЗпП України. 

Прийом робiтникiв на пiдприємство здiйснюється згiдно рiшенню керiвництва пiдприємства 

про комплектацiю структурних пiдроздiлiв працiвниками, необхiдними для забезпечення 

процесу виробництва, вiдповiдно штатному розкладу. 

Вивчення при прийомi на роботу документiв претендента на працевлаштування та виконання 

ним запропонованої пробної роботи допомагають встановити квалiфiкацiю претендента, 

рiвень його професiйної пiдготовки, практичний досвiд. 

Трудовi стосунки при прийомi на роботу оформлюються укладенням трудового договору з 

додержанням вимог статтi 23 КЗпП України: робiтники, якi працевлаштовуються на роботу, 

знайомляться з посадовими iнструкцiями (функцiональними обов'язками), правилами 

внутрiшнього трудового розпорядку, колективним договором, умовами працi пiд пiдпис у 

бланку заяви при прийомi на роботу. 

При вiдборi кандидатiв для працевлаштування з урахуванням потреб пiдприємства у 

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

промисловостi, вiдповiдно профiлю пiдприємства освiти, наявностi квалiфiкацiї, стажу 

роботи. 

З метою перевiрки вiдповiдностi робiтникiв роботi, на яку вони приймаються, при прийомi 

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

України. 

Фактична чисельнiсть працiвникiв ПАТ «Єнакiєвський металургiйний завод» станом на 31 

грудня 2013 року склала 7244 чоловiк (у тому числi чисельнiсть працiвникiв Макiївської 

фiлiї – 1293 осiб), серед них: 

• робiтники – 5312 чол.; 

• керiвники – 867 чол.; 

• фахiвцi – 1045 чол.; 

• службовцi – 20 чол. 

Крiм того на пiдприємствi працює 3 чоловiк за сумiсництвом, кiлькiсть робiтникiв, якi 

працюють на умовах неповного робочого часу на кiнець 2013 року склала 15 чоловiк. 

У порiвняннi з 2012 роком чисельнiсть працiвникiв, працюючих на пiдприємствi зменшилася 

на 65 працюючих. Такi змiни чисельностi працiвникiв пов‟язанi з оптимiзацiєю чисельностi 

працюючого на пiдприємствi персоналу. 

Загальна кiлькiсть дипломованих спецiалiстiв, якi працюють на пiдприємствi, за пiдсумками 

2013 року встановила 4612 чоловiк, у т.ч.: 

• з повною вищою освiтою – 1848 чол.; 

• з неповною та базовою вищою освiтою – 2764 чол. 

А загальна кiлькiсть дипломованих спецiалiстiв серед керiвникiв, фахiвцiв та службовцiв 

встановлює 1876 чоловiк серед них: 

• з повною вищою освiтою – 1269 чол.; 

• з неповною та базовою вищою освiтою – 607 чол. 

Соцiальний захист працiвникiв. Добровiльне групове (колективне) страхування життя 

За трьома договорами добровiльного пенсiйного страхування життя, якi були укладенi у 2007 

роцi мiж ПАТ «Єнакiєвський металургiйний завод» та ЧАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», станом 

на 31 грудня 2013 року загальна кiлькiсть застрахованих пiдприємством осiб встановила 

17394 людини, у тому числi: 

• працiвники пiдприємства – 7665 чол.; 

• непрацюючi пенсiонери – 9729 чол. 

У 2013 роцi вiдповiдно до умов вказаних договорiв страхування були здiйсненi виплати за 

473 страховим випадкам на загальну суму 2021888 гривень, у т.ч.: 
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• у зв‟язку зi смертю працiвникiв пiдприємства – 14 випадкiв на суму 34850грн.; 

• у зв‟язку зi смертю непрацюючих пенсiонерiв – 365 випадкiв на суму 839500грн.; 

• у зв‟язку зi звiльненням працiвникiв пiдприємства з причини виходу на пенсiю – 94 

випадки на суму 1147538грн. 

На протязi 2013 року до дiючих на пiдприємствi договорiв групового (колективного) 

страхування життя було пiдключено5018 нових застрахованих осiб, з них: 

• 433 людини – прийнятi на роботу у 2013 роцi робiтники пiдприємства; 

• 4585 чоловiк – непрацюючi пенсiонери. 

Загальна кiлькiсть застрахованих працiвникiв пiдприємства за договором добровiльного 

пенсiйного страхування життя за програмою «Захист здоров‟я», укладеним з страховою 

компанiєю ЧАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» у 2011 роцi, станом на 31 грудня 2013 року склала 

7315 чоловiк. Вiдповiдно умовам страхування у 2013 роцi були здiйсненi страховi виплати за 

цим договором за 553 випадками на загальну суму 1380850 гривень. 

Професiйне навчання кадрiв на виробництвi здiйснюється вiдповiдно до нормативно-

правових актiв в галузi освiти, працi, що регулюють суспiльнi вiдносини у сферi 

забезпечення пiдприємства квалiфiкованими i конкурентоспроможними на ринку працi 

кадрами. Професiйне навчання кадрiв на виробництвi носить безперервний характер i 

проводиться протягом всiєї трудової дiяльностi працiвника з метою перiодичного 

розширення i поглиблення знань, умiнь i навичок вiдповiдно до вимог виробництва. 

Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв у 2013 роцi проводилися з 

вiдривом i без вiдриву вiд виробництва з урахуванням потреби пiдприємства у 

квалiфiкованих кадрах. 

Всього у 2013 роцi пройшли навчання 3829 працiвникiв пiдприємства, з них: 928 керiвникiв i 

фахiвцiв, 1843 працiвникiв навченi з охорони працi та пожежної безпеки та 1058 робочих 

пiдприємства, у тому числi:  

- пiдготовлено та перепiдготовлено на отримання професiї – 554 чол., 

- пiдвищили квалiфiкацiю: робочi пiдприємства 504 чол., в тому числi 97 - з вiдривом вiд 

виробництва). 

За довгi роки спiвпрацi мiж заводом та навчальними закладами нашого мiста та iнших мiст 

завод став базою для проходження практики студентiв та учнiв. Важливим є i те, що 

Єнакiївське професiйно-технiчне металургiйне училище, Єнакiєвський металургiйний 

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

майбутнє, завод надає значну допомогу навчальним закладам в органiзацiї та проведеннi 

практики для учнiв професiйно-технiчних училищ: 

- Єнакiївське професiйно-технiчне металургiйне училище (професiї – помiчник машинiста 

тепловоза, машинiст крана, електромонтер, слюсар по КВП, слюсар-ремонтник, слюсар з 

ремонту автомобiлiв); 

- Єнакiївське професiйно-технiчне гiрниче училище (професiя – слюсар по КВП); 

- Ясинуватський професiйний лiцей залiзничного транспорту – 1 чол. (професiя – 

електромонтер з ремонту та обслуговуванню пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї i 

блокування); 

- Авдiївське професiйно-технiчне училище (професiя – помiчник машинiсту тепловозу; 

слюсар з ремонту рухомого складу). 

Студентiв технiкумiв: 

- Єнакiєвський металургiйний технiкум (студенти денного та заочного вiддiлень за 

спецiальностями: доменне виробництво, сталеплавильне виробництво, обслуговування та 

ремонт обладнання, монтаж та експлуатацiя електроустаткування, монтаж та обслуговування 

засобiв i систем технологiчного виробництва, програмування). 

- Єнакiєвський технiкум економiки та менеджменту (спецiальнiсть – економiка пiдприємств, 

бухгалтерський облiк, органiзацiя виробництва). 

Студенти ВНЗ: 

студенти III-IV рiвнiв акредитацiї таких навчальних закладiв, як ДонДТУ, ДонНТУ, ДДМА i 

т.д., за спецiальностями: «Металургiя чорних металiв», «Гiдравлiчнi i пневматичнi машини», 

«Електромеханiчнi системи автоматизацiї та електропривод», «Менеджмент органiзацiй» i 

т.д. 

У квiтнi 2013 р. вiдбулося навчання i перевiрка знань з пожежно-технiчного мiнiмуму 
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працiвникiв ПАТ «ЄМЗ». Силами спецiалiстiв 5 ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНО-

РЯТУВАЛЬНОГО ЗАГОНУ були навченi працiвники з числа вiдповiдальних за пожежну 

безпеку у структурних пiдроздiлах. 

В рамках реалiзацiї «Програми заходiв з пiдготовки персоналу для обслуговування ПВП» у 

червнi-липнi проведено стажування працiвникiв пiдприємства (доменний цех, технiчне 

управлiння, ЦСВiТА) на установцi вдування ПВП ВАТ «Запорiжсталь» з метою 

ознайомлення iз технологiю та специфiкою роботи установки. Стажування пройшов 21 

працiвник.  

В березнi-квiтнi з метою реалiзацiї першого модулю програми пiдвищення рiвня 

професiйних знань працiвникiв конвертерного цеху з числа наступникiв (оперативних 

замiсникiв) на керiвнi посади цього цеху, проведено курс лекцiй на тему «Металургiя сталi». 

Лекцiї читав професор, завiдуючий кафедрою «Металургiя сталi» ДонНТУ Смiрнов О.М. 

Курс лекцiй прослухали 15 працiвникiв КЦ. Лекцiї проводилися iз використанням засобiв 

вiзуалiзацiї. 

В червнi-липнi з метою реалiзацiї другого модулю програми пiдвищення рiвня професiйних 

знань працiвникiв конвертерного цеху з числа наступникiв (оперативних замiсникiв) на 

керiвнi посади цього цеху, проведено курс лекцiй на тему «Логiстика виробництва». Лекцiї 

читали працiвники ПАТ «ЄМЗ» з числа квалiфiкованих спецiалiстiв та керiвникiв. Курс 

лекцiй прослухали 10 працiвникiв КЦ. 

У вереснi-жовтнi з метою пiдвищення рiвня професiйних знань ремонтного персоналу 

служби гiдравлiки конвертерного цеху було органiзовано та проведено навчання на тему: 

«Технiчне обслуговування та ремонт гiдравлiчного обладнання виробництва компанiї «Bosh 

Rexroth».  

Курс лекцiй читав кандидат технiчних наук Колесниченко К.А. Пiдвищили свою 

квалiфiкацiю 17 працiвникiв. Навчання проводилося iз використанням великої кiлькостi 

наглядних матерiалiв i практичних завдань. 

В жовтнi-листопадi з метою ознайомлення працiвникiв ЦТОТО зi специфiкою роботи 

гiдравлiчного устаткування пiдприємства i особливостями проведення його ремонтiв було 

проведено навчання на тему: «Гiдроприводи. Пневмоприводи. Мастильнi системи». 

Пiдвищили свою квалiфiкацiю 24 працiвника. Програма, за якою проводив заняття кандидат 

технiчних наук, доцент Григорiй Аврунiн, була рiзноплановою i включала в себе багато 

теоретичного матерiалу, практичних занять, вiдеоматерiалiв. 

В серпнi, жовтнi та листопадi проводилося навчання заново прийнятих працiвникiв цеху 

технiчного обслуговування технологiчного обладнання за наступними темами: 

- Навчання за професiєю «Стропальник» (навчено 47 робiтникiв); 

- КЦП на право проведення робiт з експлуатацiї та ремонту в/п обладнання (навчено 37 

робiтникiв); 

- Навчання на право виконання робiт на висотi (навчений 51 робiтник) 

У серпнi-вереснi вiдповiдно до вимог «Правил технiчної експлуатацiї водопiдготовчих 

установок i способiв органiзацiї та проведення водно-хiмiчних режимiв енергооб'єктiв», 

затверджених наказом Мiнiстерства промислової полiтики України № 401 вiд 06.11.98 р., а 

також з метою забезпечення обслуговуючим персоналом стiйкої роботи енергообладнання 

оборотних циклiв водопостачання було проведено навчання змiнного персоналу цеху 

водопостачання i ТЕЦ-ППС, обслуговуючого енергоустаткування оборотних циклiв 

водопостачання «Правилам технiчної експлуатацiї водопiдготовчих установок i способiв 

органiзацiї та проведення водно-хiмiчних режимiв енергооб'єктiв». Навчання для 84 

працiвникiв у формi лекцiй проводила iнженер-технолог (водно-хiмiчнi режими) 1 категорiї 

Данилова Л.О.  

В жовтнi вiдбулося навчання i перевiрка знань посадових осiб, вiдповiдальних за безпечну 

експлуатацiю та утримання у справному технiчному станi енергетичного обладнання за 

наступними правилами: 

Правила будови i безпечної експлуатацiї трубопроводiв пари i гарячої води (ДПАОП 00.0-

1.11-98) 

Правила пристроїв i безпечної експлуатацiї судин, працюючих пiд тиском (НПАОП 0.00-

1.59-87) 

Правила будови i безпечної експлуатацiї парових та водогрiйних котлiв (НАОП 0.00-1.60-66) 
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Навчання проводили квалiфiкованi викладачi ДП "Горлiвський навчальний пункт" КП 

"Донецький центр пiдготовки персоналу".  

В груднi вiдбулося чергове навчання та перевiрка знань 76 посадових осiб iз питань охорони 

працi (генеральний директор, директори за напрямками, керiвники структурних пiдроздiлiв, 

їхнi зами, спецiалiсти вiддiлу охорони працi та вiддiлу технiчного нагляду). Подiбне 

навчання керiвники та спецiалiсти проходять 1 раз на 3 роки в «Головному навчально-

методичному центрi Держгiрпромнагляду України» вiдповiдно до «Положення про порядок 

проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi», затвердженим наказом № 

1098 вiд 16 липня. Головна мета даного навчання - формування у працiвникiв пiдприємства 

знань, необхiдних для скорочення виробничого травматизму та професiйних захворювань та 

забезпечення належного рiвня охорони працi на пiдприємствi в цiлому. Керiвники та фахiвцi 

вивчають загальний курс охорони працi, а також ряд правил, знання яких необхiдно їм у 

повсякденнiй дiяльностi. 

Квалiфiкацiйна атестацiя на пiдвищення категорiї фахiвцiв товариства. 

У перiод з 22 по 26 квiтня 2013 року вiдбулася квалiфiкацiйна атестацiя на пiдвищення 

категорiї фахiвцiв товариства. Атестацiя пройшла у формi електронного тестування. 

Пiдвищили свою категорiю 59 фахiвцiв. 

У перiод з 21 по 25 жовтня 2013 року також вiдбулася квалiфiкацiйна атестацiя фахiвцiв. 

Атестацiя пройшла у формi усного екзамену. Пiдвищили категорiю 60 фахiвцiв. 

Менеджерське навчання. 

Протягом 2013 року на ПАТ «ЄМЗ» та Макiївськiй фiлiї вiдбулося навчання менеджерiв, 

керiвникiв та кадрового резерву (КР-2) пiдприємства за програмою «ДНК менеджмента», та 

за напрямком «Iнструменти управлiння персоналом та розвиток пiдлеглих». 

Програма «ДНК менеджмента» є корпоративною загальнохолдинговою програмою, 

спрямованою на розвиток управлiнських навичок керiвникiв всiх ступенiв управлiння. Ця 

програма складається з 5 модулей, якi охоплюють основнi напрямки менеджерської роботи 

на пiдприємствi:  

1. «Установчий семiнар» 

2. «Основи економiки та фiнансiв пiдприємства»  

3.«Основи Lean production»  

4.«Основи цiле покладання та система KPI»  

5.«Ефективне управлiння задачами та персоналом»  

Проведено навчання за темою «Iнструменти управлiння персоналом та розвиток пiдлеглих». 

  

Належнiсть емiтента до будь-яких об‟єднань пiдприємств. 

Найменування об'єднання: Українська асоцiацiя пiдприємств чорної металургiї. 

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

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

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

недержавну безприбуткову органiзацiю. Мета створення - розробка та органiзацiя 

перспективних програм щодо розвитку галузi, врегулювання взаємовiдносин мiж 

пiдприємствами галузi, всебiчне вивчення та практичне вирушення питань пошуку та 

наповнення зовнiшнiх ринкiв продукцiєю вiтчизняного виробництва, сприяння технiчному 

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

Пiдвищення ефективностi виробництва, розширення внутрiшнiх i зовнiшнiх ринкiв збуту 

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

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

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

ПАТ "ЄМЗ" є учасником асоцiацiї з 1998 року. Головною метою Асоцiацiї є захист iнтересiв 

та координацiя дiяльностi українських пiдприємств чорної металургiї на внутрiшньому та 

зовнiшньому ринках, пiдвищення ефективностi роботи галузi та посилення її iнвестицiйної 

привабливостi.  

Члени Асоцiацiї в особi своїх постiйних представникiв мають право: обирати та бути 

обраними в керiвнi органи Асоцiацiї; вносити на розгляд керiвних органiв Асоцiацiї 

пропозицiї по вдосконаленню й дiяльностi та усуненню недолiкiв в роботi; брати участь у 
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будь-якiй дiяльностi, яка ведеться пiд егiдою Асоцiацiї.  

Члени Асоцiацiї зобов‟язанi: дотримуватися умов цього Статуту; брати участь у дiяльностi та 

управлiннi Асоцiацiї у встановленому Статутом i Установчою Угодою порядку; 

утримуватись вiд дiяльностi, яка може заважати вирiшенню економiчних та iнших завдань 

учасникiв Асоцiацiї; ссвоєчасно вносити внески та вiдрахування вiдповiдно до установчих 

докуметiв та рiшень органiв управлiння Асоцiацiї для забезпечення реалiзацiї завдань 

Асоцiацiї; не порушувати норм добросовiсної конкуренцiї, встановленої чинним 

законодавством; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про 

дiяльнiсть Асоцiацiї та її Членiв  

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

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

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

ПАТ "ЄМЗ" є учасником об'єднання з 1995 року. Метою дiяльностi об'єднання є 

представництво i захист iнтересiв пiдприємств-учасникiв, створення найбiльш сприятливих 

умов господарювання, координацiя i оптимальне сполучення їх виробничих i комерцiйних 

iнтересiв в умовах ранкових вiдносин.  

Основними напрямками дiяльностi об'єднання є: оптимальне розмiщення на пiдприємствах 

доведених об'єднанню державного замовлення, контракту i мiжурядових угод, координацiя 

їх виконання; розробка короткотермiнових виробничих балансiв, участь в розробцi 

перспективних виробничих балансiв; оперативне регулювання кооперованих поставок з 

метою скорочення непродуктивних витрат i стабiлiзацiї виробництва; сприяння в вирiшеннi 

питань iнвестицiйної i науково-технiчної дiяльностi по створенню нових високоефективних 

технологiй i устаткування, зниженню матерiальних, енергетичних i трудових затрат у 

виробництвi продукцiї; захист iнтересiв пiдприємств в органах державної влади i управлiння, 

судах; iнформацiйне, консультативно-довiдкове обслуговування учасникiв.  

Учасники Об'єднання мають право: приймати участь в керiвництвi справами Об'єднання при 

прийняттi будь-якого рiшення, пов'язаного з дiяльнiстю Об'єднання; отримувати будь-яку 

iнформацiю про дiяльнiсть Об'єднання.  

Учасник Об'єднання зобов'язаний: дотримуватись положень установчих документiв та 

внутрiшнiх нормативних актiв Об'єднання; своєчасно та в повному обсязi сплачувати 

членськi внески у розмiрi i порядку, затвердженими Радою директорiв Об'єднання; надавати 

Об'єднанню iнформацiю, необхiдну для вирiшення питань, пов'язаних з його дiяльнiстю; не 

розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, що стала йому вiдомою 

у зв'язку з участю в Об'єднаннi.  

Найменування об'єднання: Українська Асоцiацiя сталеплавильникiв. Мiсцезнаходження: 

Україна, 83017, м. Донецьк, пров. В'ятський, 2а.  

Українська Асоцiацiя сталеплавильникiв була зареєстрована 21.10.1998р. ПАТ "ЄМЗ" є 

учасником об'єднання з 2003 року  

Основною метою дiяльностi Асоцiацiї є сприяння розвитку, органiзацiї i виконанню робiт по 

пiдвищенню технiчного i економiчного рiвня сталеплавильного i сумiжних з ним виробництв 

шляхом органiзацiї i виконання робiт по удосконаленню дiючих i розробки нових технологiй, 

модернiзацiї агрегатiв i обладнання, полiпшення екологiчного стану з залученням 

нацiональних i iноземних фiнансових, технiчних i iнтелектуальних ресурсiв.  

Члени та засновники Асоцiацiї мають право: призначати свого представника, який може бути 

обраний у керiвнi та консультативнi органи Асоцiацiї, а також брати участь в обговореннi 

питань дiяльностi Асоцiацiї на Колегiї та прийняття рiшення з правом вирiшального голосу; 

на запрошення Колегiї направляти свого представника для участi у засiданнях Колегiї або 

iнших органiв Асоцiацiї з правом дорадчого голосу; виносити на розгляд Колегiї Асоцiацiї 

пропозицiї з усiх питань дiяльностi Асоцiацiї; виносити на розгляд Колегiї Асоцiацiї 

пропозицiї про обрання або вiдклик окремих членiв керiвних органiв Асоцiацiї; 

користуватися послугами Асоцiацiї у першочерговому порядку; на захист та представництво 

своїх iнтересiв в органах державної влади, мiнiстерствах, органах судової влади України; 

мати доступ до будь-якої iнформацiї, що стосується дiяльностi Асоцiацiї; без перешкод 

виходити iз складу членiв Асоцiацiї шляхом подання письмової заяви до Колегiї Асоцiацiї; 

здiйснювати добровiльно додатковi платежi на користь Асоцiацiї.  

Члени Асоцiацiї зобов'язанi: дотримуватися вимог Установчого договору Асоцiацiї; 
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приймати активну участь у реалiзацiї мети та завдань Асоцiацiї, виконаннi її проектiв, 

програм та iнших заходiв, що не суперечать iнтересам пiдприємства-члена Асоцiацiї; 

приймати участь у заходах, що проводяться за рiшеннями керiвних органiв Асоцiацiї; 

своєчасно вносити вступнi, членськi i цiльовi внески; не вдаватися до вчинення дiй, якi 

можуть спричинити шкоду iнтересам або престижу Асоцiацiї; зберiгати комерцiйну 

таємницю, не передавати третiм особам науково-технiчну продукцiю i конфiденцiйну 

iнформацiю, отриману вiд других членiв Асоцiацiї або безпосередньо з керiвних або 

виконавчих органiв Асоцiацiї без згоди передаючих таку iнформацiю; виконувати рiшення 

керiвних органiв Асоцiацiї, якщо цi рiшення не суперечать iнтересам пiдприємства-члена 

Асоцiацiї та/або не виходять за межi внутрiшнiх правил, розпорядку, звичаїв та/або Статуту 

пiдприємства-члена Асоцiацiї; надавати керiвним та виконавчим органам Асоцiацiї 

iнформацiю, що є необхiдною для вирiшення окремих питань, пов‟язаних з дiяльнiстю 

Асоцiацiї, якщо ця iнформацiя не є предметом комерцiйної таємницi та її надання не 

протирiчить внутрiшнiм правилам, розпорядку, звичаям та/або Статуту пiдприємства-члена 

Асоцiацiї; надавати керiвним та виконавчим органам Асоцiацiї допомогу у виконаннi їх 

функцiй.  

Найменування об'єднання: Асоцiацiя пiдприємств власникiв вiдомчого транспорту та 

операторiв вантажних залiзничних перевезень"Укрвiдтранс". Мiсцезнаходження об'єднання: 

площа Ленiна, 1, м. Днiпропетровськ, Україна, 49000. Асоцiацiя створена вiдповiдно до 

чинного законодавства України рiшенням пiдприємств згiдно протоколу Загальних зборiв 

№1 вiд 22 травня 2003 р. та Установчою угодою вiд 22 травня 2003 р. з подальшими змiнами 

з метою координацiї та консолiдацiї зусиль учасникiв Асоцiацiї для вирiшення питань 

професiйної дiяльностi вiдомчого, приватного (власного) залiзничного транспорту та 

операторiв вантажних залiзничних перевезень, що являють спiльний iнтерес, та пiдвищення 

ефективностi їх роботи, без права втручання в поточну дiяльнiсть учасникiв Асоцiацiї.  

ПАТ "ЄМЗ" є учасником асоцiацiї з 2003 року.  

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

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

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

дiяльнiстю Асоцiацiї.  

Учасники Асоцiацiї зобов'язанi: дотримуватись установчих та внутрiшнiх документiв 

Асоцiацiї, виконувати рiшення Загальних зборiв учасникiв i Ради Асоцiацiї; брати активну 

участь у роботi пiдроздiлiв Асоцiацiї i своєю дiяльнiстю сприяти вирiшенню мети та завдань 

Асоцiацiї; виконувати свої зобов'язання перед Асоцiацiєю, в тому числi пов'язанi iз 

здiйсненням внескiв; своєю дiяльнiстю не завдавати збиткiв Асоцiацiї, надавати Асоцiацiї 

необхiдну для обґрунтування i прийняття рiшень iнформацiю та показники стану 

залiзничного транспорту; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Асоцi¬ацiї та отриману в результатi участi в Асоцiацiї.  

Найменування об'єднання: Донецька торгово-промислова палата. Мiсцезнаходження: 

Україна, 83007, Донецька область, м.Донецьк, Київський район, пр. Київський, 87.  

Метою дiяльностi Палати є сприяння розвитку народного господарства та нацiональної 

економiки, її iнтеграцiї у свiтову господарську систему, формування сучасної промислової, 

фiнансової i торговельної iнфраструктури, створення сприятливих умов для пiдприємницької 

дiяльностi, всебiчного розвитку усiх видiв пiдприємництва, не заборонених законодавством 

України, науково-технiчних i торговельних зв'язкiв мiж українськими пiдприємцями та 

пiдприємцями зарубiжних країн.  

ПАТ «ЄМЗ» - член Палати з 2007 року.  

Члени Палати в особi своїх повноважних представникiв мають право: брати участь з правом 

вирiшального голосу у роботi Конференцiй, обирати в порядку, встановленому Президiєю 

Палати, делегатiв на Конференцiї Палати, а в порядку, що встановлюється Радою Торгово-

промислової палати України, обирати делегатiв на з'їзд Торгово-промислової палати 

України; обирати i бути обраним до керiвних органiв Палати, а також Торгово-промислової 

палати України; виносити на розгляд Конференцiї, Ради, Президiї Палати, а також З'їзду, 

Ради i Президiї Торгово-промислової палати України пропозицiї по питаннях, що входять у 

сферу дiяльностi вiдповiдної Палати i Торгово-промислової палати України; отримувати у 

Палатi i Торгово-промисловiй палатi України допомогу у вирiшеннi питань, що входять у 
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сферу їх дiяльностi. Користуватися послугами Палати i Торгово- промислової палати 

України в першочерговому порядку i на пiльгових умовах, якi визначаються їх керiвними 

органами i якi входять у сферу їх дiяльностi.  

Члени Палати зобов'язанi: активно сприяти здiйсненню завдань i функцiй Палати; 

сплачувати вступнi та щорiчнi членськi внески; здiйснювати свою дiяльнiсть на принципах 

поваги до партнера, сумлiнностi i вiдповiдно до вимог чинного законодавства.  

Найменування об'єднання: Екологiчна Асоцiацiя пiдприємств гiрничо-металургiйного 

комплексу України «ЕКОМЕТ».  

Мiсцезнаходження об'єднання: площа В.I.Ленiна, 1, м. Днiпропетровськ, Україна, 49000.  

Екологiчна Асоцiацiя пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу України «ЕКОМЕТ» 

утворена вiдповiдно до Законiв України «Про пiдприємництво», «Про пiдприємства 

України», «Про господарськi товариства», «Про захист економiчної конкуренцiї», iнших 

актiв чинного законодавства України, за рiшенням засiдання Ради директорiв ВГО 

«Металургпром» (протокол вiд 11.04.02 № 21) та за рiшенням Установчих зборiв засновникiв 

(протокол Загальних зборiв вiд 18.О6.02р. №1).  

ПАТ "ЄМЗ" є учасником асоцiацiї з 2007 року.  

Основною метою дiяльностi Асоцiацiї є: координацiя дiяльностi в галузi захисту 

навколишнього середовища вiд скидiв, викидiв та вiдходiв пiдприємств гiрничо-

металургiйного комплексу України (ГМК); формування галузевих принципiв захисту 

навколишнього середовища вiд викидiв; сприяння впровадженню державних та мiжнародних 

стандартiв системи управлiння навколишнiм середовищем ДСТУISO-14000; методологiчне 

забезпечення пiдприємств iз питань захисту навколишнього середовища; вирiшення проблем 

захисту навколишнього середовища вiд скидiв, викидiв та вiдходiв, що мають мiсце в 

дiяльностi членiв Асоцiацiї, в тому числi за допомогою третейського суду; iнформацiйне 

обслуговування виробникiв та споживачiв iз питань захисту навколишнього середовища вiд 

викидiв; правовий захист законних прав та iнтересiв членiв Асоцiацiї.  

Основними напрямками дiяльностi об'єднання є: наукове обґрунтування, розробка, та 

проведення єдиної технiчної галузевої полiтики у сферi захисту навколишнього середовища 

вiд дiяльностi пiдприємств ГМК; координацiї дiяльностi в межах ГМК.  

Член Асоцiацiї зобов'язаний: своєчасно сплачувати членськi внески; суми внескiв, форми та 

порядок їх внесення регулюються Положенням про членство у Асоцiацiї, що затверджується 

Радою Асоцiацiї; брати участь у роботi Асоцiацiї; виконувати вимоги Статуту, рiшення 

Загальних зборiв, Ради Асоцiацiї та Дирекцiї; своєю дiяльнiстю не завдавати збиткiв 

Асоцiацiї.  

Член Асоцiацiї має право: знайомитись зi Статутом Асоцiацiї; обирати та бути обраним до 

органiв Ради Асоцiацiї; вносити пропозицiї з удосконалення роботи Асоцiацiї; мати 

iнформацiю про стан свого вкладу; одержувати пояснення з актуальних для нього питань; 

припинити своє членство у Асоцiацiї згiдно з порядком, визначеним Статутом.  

Найменування об'єднання: «Донецька асоцiацiя виробникiв та споживачiв металевого 

брухту». Мiсцезнаходження Асоцiацiї: Україна, 83052. м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардiйської 

дивiзiї. 17а.  

Метою створення i дiяльностi Асоцiацiї є: подальший розвиток економiчних, науково-

технiчних, соцiальних та iнших взаємин мiж державними органами та суб'єктами 

пiдприємництва, мобiлiзацiя та залучення громадян, органiзацiй, пiдприємств, зарубiжних 

партнерiв до активної дiяльностi щодо iнвестування в економiку Донецького регiону 

капiталовкладень, в тому числi i у вiльно конвертованiй валютi, сприяння в розвитку 

промислової кооперацiї мiж пiдприємствами i галузями, змiцнення налагоджених 

технологiчних зв'язкiв, забезпечення найбiльш ефективного використання промислового та 

науково-технiчного потенцiалу пiдприємств Донбасу, подолання недобросовiсної 

конкуренцiї на територiї Донецької областi та України. Отримання прибутку не є метою 

створення Асоцiацiї. ПАТ "ЄМЗ" є учасником асоцiацiї з 2011 року.  

Члени Асоцiацiї мають право: одержувати вiдомостi та данi щодо дiяльностi Асоцiацiї, її 

майна i фiнансового стану; брати участь в управлiннi Асоцiацiєю у порядку, передбаченому 

установчим Договором, в тому числi пропонувати свої кандидатури для призначення їх 

Конференцiєю Членiв Асоцiацiї на будь-яку керiвну посаду; давати пропозицiї на розгляд 

Вищого та iнших органiв Асоцiацiї; на першочергове користування послугами, якi надає 
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Асоцiацiя; вийти зi складу Членiв Асоцiацiї; вимагати скликання позачергової Конференцiї 

Членiв Асоцiацiї в порядку, встановленому установчим Договором; брати участь в 

органiзацiї та реалiзацiї проектiв Асоцiацiї.  

Члени Асоцiацiї зобов'язанi: дотримуватися положень установчого Договору i виконувати 

рiшення Конференцiї Членiв Асоцiацiї та iнших керiвних органiв Асоцiацiї; виконувати свої 

майновi зобов'язання перед Асоцiацiєю, в тому числi щодо сплати вступних та щорiчних 

членських внескiв; надавати Асоцiацiї iнформацiю, корисну i таку, що має сенс для реалiзацiї 

та втiлення в життя цiлей Асоцiацiї; всiляко сприяти Асоцiацiї у здiйсненнi нею своєї 

дiяльностi; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про 

дiяльнiсть Асоцiацiї та її членiв (перелiк даних та вiдомостей, що становлять комерцiйну 

таємницю, визначається Радою Асоцiацiї).  

Найменування об'єднання: ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТОДАВЦIВ ПIДПРИЄМСТВ 

МЕТАЛУРГIЙНОГО КОМПЛЕКСУ «СОЮЗ МЕТАЛУРГIВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI». 

Мiсцезнаходження: Україна, 83001 м. Донецьк, вул.. Постишева, б.117.  

Вид об‟єднання: Обласна громадська органiзацiя роботодавцiв (галузева) – зареєстрована 19 

вересня 2011 року.  

Основна мета дiяльностi – сприяння об‟єднанню роботодавцiв – власникiв пiдприємств 

металургiйного комплексу Донецької областi на засадах добровiльностi та рiвноправностi, 

представляти i захищати економiчнi, соцiальнi та iншi iнтереси роботодавцiв на обласному 

рiвнi, а також здiйснювати координацiю та консолiдацiю дiй своїх членiв у сферi соцiально-

трудових вiдносин.  

Мотиви та строк участi емiтента – з цiллю захисту економiчних, соцiальних та iнших 

iнтересiв. ПАТ "ЄМЗ" є членом Органiзацiї з 2012 року.  

Права та обов'язки емiтента як учасника:  

Члени Органiзацiї мають право: безпосередньо або через своїх представникiв брати участь у 

роботi З‟їзду Органiзацiї; брати участь в управлiннi Органiзацiї безпосередньо через своїх 

представникiв в порядку, передбаченому Статутом, в тому числi представники членiв 

Органiзацiї можуть обирати та бути обраними до складу органiв Органiзацiї та отримувати 

iнформацiю про їх роботу; брати участь в обговореннi та визначеннi основних напрямкiв 

дiяльностi Органiзацiї та її органiв, а також в iнших заходах, що здiйснюються Органiзацiєю; 

рекомендувати чинним членам Органiзацiї прийняття нових роботодавцiв в якостi членiв 

Органiзацiї; одержувати всю необхiдну iнформацiю про дiяльнiсть органiзацiї та посадових 

осiб Органiзацiї, знайомитися з фiнансовими звiтами, рiшеннями З‟їзду Органiзацiї та iнших 

органiв управлiння Органiзацiї; користуватися у встановленому порядку майном Органiзацiї; 

вносити заяви та пропозицiї на розгляд З‟їзду Органiзацiї та iнших органiв Органiзацiї; брати 

участь в реалiзацiї програм Органiзацiї та контролювати їх виконання; публiкувати свої 

матерiали, оголошення в друкованих виданнях Органiзацiї; бути членом iнших органiзацiй; 

вийти зi складу Органiзацiї в порядку та на умовах, встановлених Статутом; 

використовувати iншi права, передбаченi Статутом.  

Члени Органiзацiї зобов‟язанi: дотримуватись Статуту Органiзацiї та виконувати його 

вимоги; делегувати органiзацiї повноваження щодо вирiшення актуальних питань соцiально-

економiчної сфери, трудових вiдносин, якi закрiплюються у вiдповiдних угодах мiж 

сторонами соцiального партнерства, в тому числi у галузевих, територiальних угодах. 

Порядок, умови та детальний перелiк повноважень, що делегуються Органiзацiї її членами, 

викладається у вiдповiдному Положеннi, яке затверджується З‟їздом Органiзацiї; виконувати 

взятi на себе зобов‟язання, прийнятi Органiзацiєю вiдповiдно до угод, укладених мiж 

сторонами соцiального партнерства, в тому числi галузевих, територiальних угод; 

виконувати рiшення органiв Органiзацiї; забезпечувати вiдповiдно до умов Статуту повне за 

обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов‟язкiв; не вчиняти дiй, якi 

можуть нанести шкоду дiяльностi чи репутацiї Органiзацiї; брати участь у роботi по 

досягненню мети та завдань Органiзацiї; брати участь у дiяльностi та розвитку Органiзацiї в 

порядку, передбаченому Статутом, а також у випадку необхiдностi надавати допомогу 

Органiзацiї; брати участь у роботi органiв, комiсiй, комiтетiв, рад, якi створює Органiзацiя 

або бере участь у створеннi, через своїх представникiв; не пiзнiше нiж протягом 5 (п‟яти) 

робочих днiв з дня виникнення вiдповiдної обставини повiдомляти органiзацiю про будь-якi 

змiни у своєму статусi, включаючи, але не обмежуючись, намiр про входження до iнших 



51 

 

органiзацiй, припинення члена Органiзацiї, порушення провадження у справi про 

банкрутство щодо члена Органiзацiї, тощо; сплачувати членськi та iншi внески у розмiрi та 

порядку, установленому З‟їздом Органiзацiї.  

  

Емiтент не проводить спiльної дiяльнiстi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

  

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 

надходили. 

  

Опис обраної облiкової полiтики.  

На виконання Закону вiд 16.07.99р. № 996-Х1У "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi», вiдповiдно до Стратегiї застосування МСФЗ в Українi (розпорядження 

Кабiнету Мiнiстрiв вiд 24.10.2007 № 991-р) та дотримання єдиної методики бухгалтерського 

облiку господарських операцiй та складання фiнансової звiтностi наказом по товариству з 

01.01.2011 введено в дiю Облiкову полiтику вiдповiдно до МСФЗ.  

Наказом по пiдприємству вiд 30.01.2012 №203 внесенi змiни до облiкової полiтики 

пiдприємства, в т. ч. щодо облiку основних засобiв. Так, до основних засобiв (ОЗ) належать 

матерiальнi активи, очiкуваний термiн використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року 

i первiсна вартiсть яких бiльше 2500 гривень. Малоцiнними необоротними матерiальними 

активами (МНМА) вважаються об'єкти строком служби бiльше одного року, первiсна 

вартiсть яких складає до 2500 грн.  

У ситуацiях, коли вiдсутня однозначнiсть в класифiкацiї активу як ОЗ або як МБП (термiн 

служби активу становить 11-13 мiсяцiв), пiдприємство може застосувати принцип 

доцiльностi та класифiкувати такий актив як МБП.  

Наказом по пiдприємству вiд 29.12.2012 №3158/29 внесенi змiни до облiкової полiтики 

пiдприємства, в т. ч. щодо затрат, пов‟язаних з основними засобами, понесених пiсля 

першоначального признання об'єкта основного засобу. 

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Облiкова полiтика розкриває основи , стандарти , правила i процедури облiку , якi 

застосовуються пiдприємством при веденнi облiку i складаннi фiнансової звiтностi . Вона 

встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку , визначення та деталiзацiї окремих 

статей фiнансової звiтностi пiдприємства та консолiдованої фiнансової звiтностi Групи. 

Керiвництво пiдприємства визначає i приймає Облiкову полiтику таким чином , щоб у 

фiнансовiй звiтностi була представлена iнформацiя , яка: 

- доречна для потреб користувачiв при прийняттi рiшень; 

- достовiрно представляє результати i фiнансовий стан пiдприємства; 

- вiдображає економiчний змiст подiй i операцiй , а не тiльки їх юридичну форму; 

- нейтральна , тобто вiльна вiд упередженостi; 

- обачна; 

- є повною у всiх iстотних аспектах. 

Пiдприємство регулярно , але не рiдше нiж раз на рiк , перевiряє Облiкову полiтику на її 

вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку , i у випадку прийняття 

нових або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою Облiкову полiтику належним 

чином . 

Наступнi дiї не є змiною облiкової полiтики: 

- застосування Облiкової полiтики до таких операцiй , подiй або умов , якi вiдрiзняються по 

сутi вiд ранiше вiдбувалися операцiй , подiй або iснували умов ; i 

-застосування нової Облiкової полiтики до таких операцiй , подiй або умов , що не 

вiдбувалися ранiше або були несуттєвими . 

У своїй дiяльностi пiдприємство будує прогнози i формує свої очiкування щодо майбутнiх 

подiй та умов . Такi прогнози називаються облiковими оцiнками. Наприклад, застосування 

облiкової оцiнки потрiбно для визначення : 
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- величини резерву безнадiйних боргiв; 

- ступеню знецiнення запасiв; 

- справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов'язань; 

- термiну корисної служби основних засобiв. 

Компанiя переглядає облiковi оцiнки при змiнi обставин , на яких базувалися данi оцiнки, 

або при отриманнi нової iнформацiї. 

Змiна облiкової оцiнки - це коригування балансової вартостi активу / зобов'язання, або 

термiну використання активу / погашення зобов'язання , яка є результатом змiни очiкувань 

можливих майбутнiх вигод чи збиткiв , пов'язаних з таким активом / зобов'язанням . 

Перегляд оцiнки не пов'язаний з попереднiми перiодами i не є виправленням помилки. 

Змiна оцiнки приймається до уваги при пiдготовцi фiнансової звiтностi , починаючи з того 

перiоду , коли воно було вироблено , i продовжує враховуватися при пiдготовцi фiнансової 

звiтностi в наступних перiодах . 

Пiдприємство розкриває в облiковiй полiтицi тi судження , якi були виробленi керiвництвом 

пiдприємства i надають найбiльш значний вплив на суми , визнанi у фiнансовiй звiтностi . 

 

Iстотнi бухгалтерськi оцiнки i судження при застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво застосовувало власний 

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

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

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

обгрунтованими, результати яких формують основу професiйних суджень про балансову 

вартiсть активiв i зобов'язань, якi не доступнi з iнших джерел. Не дивлячись на те, що цi 

оцiнки грунтуються на усiй наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини i подiї, 

фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження особливо 

важливi, областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i 

розрахунки мають велике значення для фiнансової звiтностi по МСФЗ, описанi в Примiтцi 4  

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

використанням валюти основного економiчного середовища, в якiй Компанiя працює 

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

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

Компанiї. Операцiї в iноземнiй валютi враховуються за обмiнним курсом Нацiонального 

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

результатi розрахунку по операцiях в iноземнiй валютi, включаються в звiт про фiнансовi 

результати на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї. 

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

офiцiйному курсу обмiну, який встановлює Нацiональний банк України (НБУ) на вiдповiдну 

звiтну дату. Прибуток i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають в результатi перерахунку 

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

Основнi засоби. Основнi засоби , малоцiннi необоротнi активи , нематерiльние активи , 

незавершенi капiтальнi iнвестицiї . 

Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про необоротнi активи i розкриття 

iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до вимог П ( С) БО 7 

«Основнi засоби» , Методичними рекомендацiями Методичними рекомендацiями з 

бухгалтерського облiку основних засобiв , затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України вiд 30.08 . 2003 року. 

До основних засобiв (ОЗ ) вiдносяться матерiальнi активи , очiкуваний строк використання 

(експлуатацiї ) яких бiльше одного року i первiсна вартiсть бiльше 2500 гривень. 

Малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА) вважаються об'єкти 

термiном служби понад один рiк , первiсна вартiсть яких складає до 2500 грн. 

У ситуацiях , коли вiдсутня однозначнiсть в класифiкацiї активу як ОС або як МБП (термiн 

служби активу становить 11 - 13 мiсяцiв) , пiдприємство може застосувати принцип 

доцiльностi та класифiкувати такий актив як МБП. 

Облiк основних засобiв здiйснюється за такими класам i групам облiку: 

Клас ОЗ / Група ОЗ - Термiн корисної служби 

Земля / Земельнi дiлянки - не амортизується 
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Будинки й споруди / Будинки - 60 рокiв 

Будинки i споруди / Споруди - 60 рокiв 

Будинки i споруди / Об'єкти благоустрою територiї - 15 рокiв 

Будинки i споруди / Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв 

Машини та обладнання / Передавальнi пристрої та механiзми - 10 рокiв 

Машини та устаткування / Машини та обладнання основного виробництва - 35 рокiв 

Машини та устаткування / Машини та обладнання допомiжних цехiв - 35 рокiв 

Машини та обладнання / Транспортнi засоби - ж / д - 10 рокiв 

Машини та обладнання / Транспортнi засоби - авто - 10 рокiв 

Машини та обладнання / Транспортнi засоби - водний - 10 рокiв 

Машини та обладнання / Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв 

Iншi / Обладнання i засоби зв'язку 5 рокiв 

Iншi / Офiснi меблi та пристосування - 7 рокiв 

Iншi / Офiсна технiка - 5 рокiв 

Iншi / Iнформацiйнi системи i персональнi комп'ютери - 4 роки 

Iншi / Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 

Iншi / Iншi основнi засоби - 10 рокiв 

Основнi засоби , що не вiдповiдають критерiям визнання активами / Основнi засоби 

соцiальної сфери 

Основнi засоби , що не вiдповiдають критерiям визнання активами / Основнi засоби, що 

належать ФДМУ (не увiйшли до статутного капiталу Компанiї) 

Визнання i постановка на облiк основних засобiв 

Вартiсть об'єкта основних засобiв та iнших необоротних активiв пiдлягає визнанню як актив 

тiльки в тому випадку , якщо : 

- iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд використання даного 

об'єкта; 

- вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена . 

Придбанi ( створенi) ОС та iншi необоротнi матерiальнi активи зараховуються на баланс 

пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається , з таких витрат: 

Об'єкт основних засобiв , який може бути визнаний в якостi активу , пiдлягає оцiнцi за 

собiвартiстю. 

Собiвартiсть об'єкта основних засобiв включає в себе: 

- покупну цiну ; за вирахуванням торговельних знижок i повернень ; 

- iмпортнi мита ; 

- невiдшкодовуванi податки ; 

- будь-якi прямi витрати, якi вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання та 

приведення у стан, що забезпечує його функцiонування вiдповiдно з намiрами керiвництва 

Компанiї ; 

- первiсну оцiнку витрат на демонтаж i видалення об'єкта основних засобiв i вiдновлення 

природних ресурсiв на займаному ним дiлянцi. Зобов'язання покрити такi витрати може 

виникнути або при придбаннi даного об'єкта , або внаслiдок його експлуатацiї протягом 

певного перiоду часу в цiлях , не пов'язаних з виробництвом запасiв протягом цього перiоду ; 

- витрати на позики , якщо об'єкт основних засобiв вiдповiдає визначенню квалiфiкованого 

активу (Глава 3.4 "Витрати на позики » Облiкової полiтики) . 

Прикладами прямих витрат є: 

- витрати на виплату винагород працiвникам, що виникають безпосередньо у зв'язку iз 

спорудженням або придбанням об'єкта основних засобiв; 

- винагороди за юридичну пiдтримку ; 

- ризикова маржа (винагорода банку) за акредитивами , вiдкритим вiдповiдно до умов 

договорiв на придбання основних засобiв , якщо можливо зiставити цю маржу з конкретною 

партiєю / об'єктом основних засобiв; 

- реєстрацiйнi збори ; 

- витрати на пiдготовку виробничих площ ; 

- первиннi витрати на доставку та розвантаження ; 

- витрати на установку; 

- вартiсть професiйних послуг , таких як робота архiтекторiв i iнженерiв ; 
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- вартiсть страхування машин i устаткування на час доставки; 

- вартiсть пробних запускiв , якi потрiбнi для введення в експлуатацiю. 

Вартiсть робiт з проектно-вишукувальним робiт (ПВР) i технiко-економiчним 

обгрунтуванню (ТЕО) придбання або будiвництва об'єктiв основних засобiв вiдноситься або: 

- на витрати перiоду - якщо на момент здiйснення даного виду витрат у Компанiї вiдсутня 

абсолютна впевненiсть у тому , що об'єкти основних засобiв, за якими проведенi ПВР або 

пiдготовлено ТЕО , будуть придбанi або створенi (оскiльки в такому випадку не виконується 

один з критерiїв визнання витрат активами - ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних 

вигод); 

- на вартiсть капiтального будiвництва або об'єктiв основних засобiв - якщо на момент 

здiйснення даного виду витрат у Компанiї є докази, що вiдповiднi об'єкти капiтального 

будiвництва будуть побудованi або об'єкти основних засобiв придбанi (наприклад, укладено 

договiр з постачальником основних засобiв або затверджений проект з будiвництва основних 

засобiв) . 

У разi, коли пiсля визнання вартостi робiт з проектно-вишукувальних робiт (ПВР) i технiко-

економiчного обгрунтування (ТЕО) витратами перiоду приймається рiшення про придбання 

або будiвництвi об'єктiв основних засобiв, не допускається сторнування i капiталiзацiя 

ранiше визнаних витрат по проектно-вишукувальним видатками та технiко-економiчному 

обгрунтуванню. 

Всi об'єкти основних засобiв, придбанi, отриманi або виробленi своїми силами, але не 

введенi в експлуатацiю, вiдображаються на рахунках капiтального будiвництва та придбання 

(виготовлення ) основних засобiв. Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти 

переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв. 

Об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, класифiкуються 

як товари для перепродажу та враховуються згiдно з Главою 3.6 «Запаси» Облiкової 

полiтики. 

У разi, коли Компанiя має об'єкти основних засобiв, що знаходяться в заставi згiдно з 

дiючими кредитними договорами, балансова вартiсть таких об'єктiв розкривається у 

фiнансовiй звiтностi. 

Облiк об'єктiв соцiальної сфери та майна, що належить ФДМУ 

Об'єкти основних засобiв та капiтального будiвництва , що не вiдповiдають критерiям 

визнання активами , такi як об'єкти соцiальної сфери та об'єкти, що належать ФДМУ ( не 

увiйшли до статутного капiталу пiдприємства) , враховуються: 

- на балансових рахунках в складi окремого класу основних засобiв. 

Пiдприємство класифiкує об'єкти основних засобiв та капiтального будiвництва як об'єкти , 

що не вiдповiдають критерiям визнання активами , в момент: 

- придбання таких об'єктiв основних засобiв та капiтального будiвництва; або перекладу 

таких об'єктiв основних засобiв зi складу основних засобiв, що використовуються в 

господарської та виробничої дiяльностi , для використання, як об'єктiв соцiальної сфери. 

У момент класифiкацiї об'єктiв основних засобiв та капiтального будiвництва як об'єктiв , що 

не вiдповiдають критерiям визнання активами, пiдприємство враховує такi об'єкти на 

балансових рахунках: i нараховує резерв на знецiнення таких об'єктiв розмiрi 100 % вiд його 

залишкової вартостi, Для знову придбаних об'єктiв та об'єктiв капiтального будiвництва - 100 

% вiд собiвартостi . 

Резерв на знецiнення об'єктiв, якi не вiдповiдають критерiям визнання активами , 

включається до складу iнших операцiйних витрат , як витрати на утримання об'єктiв 

соцiальної сфери. Оскiльки залишкова вартiсть таких об'єктiв основних засобiв з моменту їх 

класифiкацiї як об'єкти, що не вiдповiдають критерiям визнання активами, дорiвнює нулю, 

амортизацiя на такi об'єкти не нараховується. 

Первiсна вартiсть, накопичена амортизацiя i нарахований резерв на знецiнення таких об'єктiв 

основних засобiв не вiдображаються в балансi i в розкриттi по основних засобiв - нi в момент 

їх придбання , нi в момент вибуття. Якщо у подальшому об'єкт соцiальної сфери 

переводиться до складу основних засобiв, що використовуються в господарської та 

виробничої дiяльностi, нарахований на нього резерв на знецiнення сторнується в сумi 

спочатку нарахованого резерву, зменшеного на суму амортизацiї, яка нараховувалася б на 

об'єкт, якби вiн використовувався в господарськiй i виробничої дiяльностi. З моменту такого 
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перекладу об'єкт починає враховуватися i розкриватися у звiтностi аналогiчно iншим 

об'єктам основних засобiв. 

Витрати, пов'язанi з основними засобами, понесенi пiсля первiсного визнання об'єкта 

основних засобiв 

Подальшi витрати, що вiдносяться до об'єкта основних засобiв, який вже був визнаний, 

збiльшують його балансову вартiсть, якщо передбачається отримання майбутнiх 

економiчних вигод, що перевищують спочатку розрахованi нормативнi показники iснуючого 

об'єкта основних засобiв. Також, з метою дотримання принципу вiдповiдностi доходiв i 

витрат, капiталiзуватися можуть наступнi витрати на проведення капiтальних ремонтiв, якщо 

виконуються критерiї капiталiзацiї, наведенi у пунктi 3.1.4.3 «Капiтальний ремонт» 

Облiкової полiтики . 

Всi iншi подальшi витрати повиннi бути визнанi як витрати в перiодi, в якому вони були 

понесенi. Загальнi принципи облiку витрат Компанiї представленi в Главi 3.18 «Витрати» 

Облiкової полiтики . 

Компанiя подiляє витрати, пов'язанi з основними засобами, на такi види: 

- утримання i техобслуговування ; 

- поточний ремонт ; 

- капiтальний ремонт; 

- модернiзацiя . 

Утримання i техобслуговування 

Витрати на утримання i техобслуговування основних засобiв пов'язанi з пiдтриманням 

об'єкта в справному працездатному станi i не зачiпають процедури ремонту, вiдновлення i 

замiни. Перелiк операцiй, якi вiдносяться до технiчного обслуговування, наведено в 

галузевих Положеннях про технiчне обслуговування. 

Данi витрати не капiталiзуються i визнаються як витрати перiоду . 

Поточний ремонт 

Поточний ремонт є основним видом ремонту , спрямованим на пiдтримку працездатностi 

об'єктiв основних засобiв. Поточний ремонт виконується для забезпечення або вiдновлення 

працездатностi об'єкта основних засобiв i полягає в замiнi або вiдновленнi окремих його 

частин. При правильному чергуваннi ремонтiв, поточний ремонт здатний забезпечити 

безвiдмовну роботу об'єкта основних засобiв протягом усього мiжремонтного перiоду i 

дозволяє тривалий час не вдаватися до дорогого капiтального ремонту . 

Витрати на поточний ремонт основних засобiв включають, в основному, витрати працi i 

вартiсть витратних матерiалiв, але можуть також включати i вартiсть невеликих запасних 

частин. 

Витрати, понесенi в ходi таких ремонтiв, вiдносяться на витрати перiоду в мiру їх 

виникнення. Компанiя не визнає у складi балансової вартостi об'єктiв основних засобiв 

витрати на їх поточний ремонт. 

Капiтальний ремонт.  

Капiтальний ремонт - ремонт, що виконується з перiодичнiстю не менше одного року для 

вiдновлення справностi та повного або близького до повного вiдновлення ресурсу об'єкта 

основних засобiв iз замiною чи вiдновленням будь-яких його частин, включаючи базовi.  

Сума витрат на капiтальнi ремонти об'єктiв основних засобiв капiталiзується i амортизується 

протягом мiжремонтного перiоду.  

Мiжремонтний перiод виражається в мiсяцях. У разi якщо мiжремонтний перiод може бути 

точно визначений тiльки в кiлькостi виробленої продукцiї або в кiлькостi виконаних об'єктом 

операцiй, його слiд перерахувати в мiсяцi з використанням показника нормальної потужностi 

такого об'єкта основних засобiв.  

Моментом фактичного закiнчення ремонту в цiлях бухгалтерського облiку вважається дата 

складання останнього акта по ремонту в бухгалтерiю. Вiдповiдальнi особи структурних 

пiдроздiлiв за проведення ремонтiв, повиннi представляти первиннi документи з ремонту 

(акти виконаних робiт i т.д.) не пiзнiше нiж через 30 днiв пiсля введення вiдремонтованого 

об'єкта основних засобiв в експлуатацiю.  

Вартiсть капiталiзованих витрат на проведення капiтальних ремонтiв облiковується як 

окремий компонент ОС i амортизується окремо вiд решти частини об'єкта протягом 

мiжремонтного перiоду.  
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Пiд час проведення позапланового капiтального ремонту до закiнчення перiоду амортизацiї 

ранiше виконаного ремонту неамортизована вартiсть списується на витрати перiоду.  

Амортизацiя ремонту починається з мiсяця, наступного за мiсяцем його фактичного 

закiнчення. Капiталiзованi витрати на ремонт амортизуються протягом планового 

мiжремонтного перiоду. 

Модернiзацiя 

Модернiзацiя об'єкта основних засобiв призводить до : 

- Пiдвищенню продуктивностi об'єкта основних засобiв; 

- Збiльшенню термiну корисної служби такого активу (порiвняно з термiном , визначеним 

при первiсному визнаннi такого об'єкта) . 

Критерiї , що свiдчать про збiльшення майбутнiх економiчних вигод: 

- Значне (бiльше 5 %) збiльшення продуктивностi в порiвняннi з первiсним; 

- Збiльшення термiну служби ( бiльше 10 %) порiвняно зi спочатку встановленим термiном; 

- Значне полiпшення якостi своєї продукцiї в порiвняннi з первiсним; або 

- Значне (бiльше 5 %) скорочення виробничих витрат у порiвняннi зi спочатку 

розрахованими витратами. 

Для того, щоб витрати на модернiзацiю об'єкта капiталiзувалися, достатньо виконання хоча б 

одного з перерахованих вище критерiїв. 

Сума витрат на модернiзацiю об'єкта основних засобiв (його компонентiв) збiльшує вартiсть 

об'єкта ОЗ (його компонентiв) i амортизується разом з ним. 

При введеннi об'єктiв пiсля будiвництва, реконструкцiї, модернiзацiї, на розсуд комiсiї з 

введення таких об'єктiв в експлуатацiю, може бути встановлений новий термiн корисного 

використання реконструюється об'єкта або iдентифiкований новий окремий об'єкт основних 

засобiв з термiном корисного використання, вiдмiнного вiд основного об'єкта. 

Модернiзацiя об'єкта основних засобiв призводить до : 

- пiдвищенню продуктивностi об'єкта основних засобiв;  

- збiльшенню термiну корисного використання такого активу (порiвняно з термiном , 

певним при первiсному визнаннi такого об'єкта). 

Пiдприємство капiталiзує всi витрати, пов'язанi з модернiзацiєю об'єкта основних засобiв, з 

одночасним переглядом термiнiв амортизацiї об'єкта основних засобiв. 

Подальша оцiнка основних засобiв 

У своїй звiтностi пiдприємство використовує метод переоцiнки у тому випадку, якщо вiн 

узгоджений з Фiнансовою службою Холдингу i затверджений керiвництвом МIХ. Якщо дана 

умова не виконується, використовується модель облiку за собiвартiстю. 

Модель облiку за собiвартiстю 

Пiсля первiсного визнання як актив об'єкт основних засобiв повинен враховуватися за його 

собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 

знецiнення. 

Модель переоцiнки 

Будучи визнаним як активу, об'єкт основних засобiв, справедлива вартiсть якого пiддається 

достовiрнiй оцiнцi, пiдлягає облiку за переоцiненою вартiстю, що дорiвнює його 

справедливiй вартостi на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом 

амортизацiї та будь-яких накопичених згодом збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнки повиннi 

проводитися з достатньою регулярнiстю , щоб уникнути суттєвої вiдмiнностi балансової 

вартостi вiд тiєї, яка визначається при використаннi справедливої вартостi на звiтну дату. 

Частота проведення переоцiнок залежить вiд змiн у справедливiй вартостi основних засобiв. 

Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової 

вартостi, необхiдна додаткова переоцiнка. Справедлива вартiсть деяких об'єктiв основних 

засобiв може бути предметом значних i довiльних коливань , тому вони вимагають щорiчної 

переоцiнки. Такi частi переоцiнки не має сенсу проводити для об'єктiв основних засобiв, 

справедлива вартiсть яких змiнюється незначно. Необхiднiсть у переоцiнцi таких об'єктiв 

може виникати один раз в 3-5 рокiв. 

Пiдприємство не рiдше одного разу на рiк перед складанням рiчної фiнансової звiтностi 

проводять аналiз балансової вартостi всiх об'єктiв основних засобiв на предмет виявлення 

можливих вiдхилень вiд справедливої вартостi. За результатами аналiзу приймається 

рiшення про необхiднiсть переоцiнки . 
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Якщо проводиться переоцiнка окремого об'єкта основних засобiв , то переоцiнцi пiдлягає i 

вся група основних засобiв , до якої належить цей актив. 

Коли балансова вартiсть активу збiльшується в результатi переоцiнки, то це збiльшення 

вiдображається в iнших сукупних доходах як дооцiнка активу. Однак якщо ранiше даний 

об'єкт був знижений в цiнi (був показаний збиток) , то спочатку вiдображається дохiд у 

розмiрi попереднiх уцiнок, i тiльки при перевищеннi таких уцiнок залишок вiдображається як 

дооцiнка в iнших сукупних доходах . 

Коли балансова вартiсть активу в результатi переоцiнки зменшується, то це зменшення 

визнається як витрати поточного перiоду у складi тих же статей витрат , що i амортизацiя 

такого активу. Однак якщо актив ранiше був дооцiнений, i вiдповiдна сума була вiдображена 

як дооцiнка в iнших сукупних доходах Компанiї , то спочатку зменшується сума дооцiнки 

активу (компонент iнших сукупних доходiв), а потiм залишок вiдноситься на витрати 

поточного перiоду до складу тих же статей витрат , що i амортизацiя такого активу. 

При переоцiнцi основних засобiв Компанiя зменшує собiвартiсть об'єкта основних засобiв на 

суму накопиченого зносу i проводить переоцiнку чистої балансової вартостi до справедливої 

(ринкової ) вартостi основного засобу. 

Визнаний в iнших сукупних доходах резерв переоцiнки щомiсяця амортизується. Суми 

амортизацiї резерву переоцiнки вiдносяться на нерозподiлений прибуток одночасно з 

нарахуванням амортизацiї на об'єкт основних засобiв. Амортизацiя резерву переоцiнки 

нараховується протягом строку корисного використання, встановленого для об'єкта 

основних засобiв. При вибуттi переоцiненого об'єкта основних засобiв резерв переоцiнки, 

вiдноситься до такого об'єкта, списується на нерозподiлений прибуток. 

Облiк знецiнення основних засобiв 

На кожну звiтну дату оцiнюється наявнiсть будь-яких ознак, що вказують на можливе 

знецiнення активу. 

При оцiнцi наявностi таких факторiв розглядаються наступнi внутрiшнi та зовнiшнi ознаки 

знецiнення. 

Зовнiшнi ознаки: 

- Протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилася на iстотно бiльш значну величину, 

нiж можна було очiкувати пiсля часу або нормального використання; 

- Суттєвi змiни , що мали негативнi наслiдки , якi сталися протягом перiоду або очiкуються в 

найближчому майбутньому в технологiчних , ринкових, економiчних або юридичних умовах, 

в яких працює пiдприємство, чи на ринку , для якого призначений актив; 

- Протягом перiоду iстотно збiльшилися ринковi процентнi ставки або iншi ринковi 

показники прибутковостi iнвестицiй, i цi збiльшення, ймовiрно, вплинуть на ставку 

дисконту, яка використовується при розрахунку цiнностi використання активу, та суттєво 

зменшать його вiдшкодовувану суму; 

- Балансова вартiсть чистих активiв перевищує її ринкову капiталiзацiю. 

Внутрiшнi ознаки: 

- Є докази застарiвання або фiзичного пошкодження активу; 

- Суттєвi змiни, що мали негативнi наслiдки i якi, вiдбулися протягом перiоду або очiкуються 

в найближчому майбутньому вiдносно поточного або передбачуваного використання активу. 

До числа таких змiн вiдносяться : простий активу , плани припинення або реструктуризацiї 

дiяльностi, в якiй використовується актив , плани реалiзацiї активу до настання ранiше 

предполагавшейся дати вибуття, а також переоцiнка строку корисної служби активу з 

граничного в невизначений; 

- Внутрiшня звiтнiсть показує , що поточнi або майбутнi результати використання активу 

гiрше прогнозованих. 

У разi виявлення будь-якого такого ознаки проводиться оцiнка очiкуваного вiдшкодування 

активу. 

Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв 

виявляється менше їх балансової вартостi, такий об'єкт або група об'єктiв вважається 

знецiнилися, i потрiбно нарахувати резерв пiд знецiнення. 

Якщо неможливо оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування для окремого активу, то 

визначається вiдшкодовується сума для центру доходiв (групи основних засобiв), куди 

включається цей актив (центр доходiв для активу). Центром доходiв може служити група 
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активiв, що виробляє продукцiю, для якої є активний ринок, навiть якщо пiдприємство 

використовує всю продукцiю, що випускається для своїх виробничих потреб i не продає 

нiчого на сторону. 

Центри доходiв повиннi , по можливостi , залишатися незмiнними вiд одного звiтного 

перiоду до iншого. 

Якщо активи об'єднанi в центр доходiв , перевiрка на знецiнення i розрахунок збитку / 

прибутку вiд знецiнення активiв проводиться для центру доходiв в цiлому; метод i 

послiдовнiсть розрахунку такi ж , як для окремого активу (як описано вище). 

У разi виявлення та визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення по центру доходiв , цi збитки 

розподiляються на окремi об'єкти активiв у такiй послiдовностi: 

- Знижується вартiсть гудвiлу, якщо вiн прив'язаний до даного центру доходiв; 

- Знижується балансова вартiсть решти активiв, що вiдносяться до даного центру доходiв , 

пропорцiйно їх балансової вартостi. При цьому балансова вартiсть кожного з iндивiдуальних 

активiв не може бути нижче будь-якого з перерахованих показникiв: 

- чистою цiною продажу ( якщо її можна визначити ) ; 

- вартостi при використаннi (якщо її можна визначити ) ; 

- нуля. 

Збиток , що не вiднесений на актив внаслiдок перерахованих обмежень, пропорцiйно 

розподiляється мiж усiма iншими активами. 

Резерв пiд знецiнення по об'єктах , якi облiковуються за собiвартiстю, включається до складу 

витрат перiоду в тi ж статтi, куди вiдносяться витрати на амортизацiю об'єктiв основних 

засобiв, стосовно яких був нарахований резерв. 

Резерв пiд знецiнення по об'єктах, якi облiковуються за переоцiненою вартiстю, враховується 

аналогiчно сумам уцiнки основних засобiв (пункт 1.4.2 «Модель переоцiнки » Облiкової 

полiтики). Сума резерву на знецiнення за ранiше Дооцiнений об'єктах основних засобiв 

вiдноситься на зменшення резерву переоцiнки в iнших сукупних доходах. Перевищення суми 

резерву на знецiнення над сумою резерву переоцiнки , а також сума резерву на знецiнення по 

об'єктах, по яких в минулому не було дооцiнок, вiдноситься на витрати поточного перiоду до 

складу тих же статей витрат, що та амортизацiя таких об'єктiв. 

Амортизацiя основних засобiв 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним або виробничим методом 

згiдно з термiнами корисної служби, встановленим технiчним персоналом пiдприємства. 

Використання прямолiнiйного методу передбачає, що економiчнi вигоди вiд використання 

основного кошти розподiляються рiвномiрно в кожен перiод нарахування амортизацiї. 

Використання виробничого методу передбачає, що економiчнi вигоди вiд використання 

основного кошти розподiляються пропорцiйно кiлькостi вироблених об'єктом одиниць 

продукцiї чи подiбних одиниць. 

Для цiлей розрахунку амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється 

нулю. 

Суми нарахованої амортизацiї (зносу) облiковуються окремо вiд первiсної вартостi основних 

засобiв i включаються до складу витрат поточного перiоду (собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї, адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати) або у вартiсть 

активiв (запаси, капiтальне будiвництво ) залежно вiд того, для яких цiлей використовуються 

об'єкти основних засобiв. 

Нарахування амортизацiї починається з першого дня мiсяця, наступного за мiсяцем введення 

об'єкта в експлуатацiю, i припиняє нараховуватися з мiсяця , наступного за вибуттям об'єкта. 

У разi вибуття об'єкта , вартiсть якого не повнiстю амортизована , амортизацiя нараховується 

за цiлий мiсяць. 

Амортизацiя продовжує нараховуватися у перiоди, коли об'єкт простоює або виведений з 

активної експлуатацiї до того моменту, поки його вартiсть повнiстю не амортизується , або 

на неї не буде нарахований резерв пiд знецiнення. Якщо об'єкт не використовується у зв'язку 

з його капiтальним ремонтом, або тимчасово виведений з експлуатацiї без рiшення про його 

списання, амортизацiя на такий об'єкт продовжує нараховуватися . 

Термiни корисної служби знову придбаних об'єктiв встановлюються технiчними фахiвцями 

пiдприємства . 

Перегляд встановлених термiнiв служби для об'єктiв основних засобiв здiйснюється 
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технiчними фахiвцями пiдприємства при отриманнi нової iнформацiї , яка може свiдчити про 

змiну таких термiнiв (наприклад, проведення модернiзацiї, пошкодження ОЗ i т.д.). 

Вiд мiсяця, наступного за мiсяцем перегляду термiну корисної служби об'єкта , амортизацiя 

нараховується з використанням нового термiну служби. Суми амортизацiї, нарахованi до 

перегляду термiну корисної служби об'єкта основних засобiв, не коригуються. 

При визначеннi термiнiв корисної служби об'єктiв основних засобiв технiчнi фахiвцi можуть 

керуватися термiнами, встановленими в технiчнiй документацiї на такi об'єкти . 

Встановлюванi технiчними фахiвцями термiни корисної служби об'єктiв основних засобiв , 

амортизацiю на якi вирiшено нараховувати прямолiнiйним методом, не можуть 

перевищувати такi граничнi термiни корисної служби основних засобiв п.1.1 

На землю амортизацiя не нараховується. 

На об'єкти, що вiдносяться до малоцiнних необоротних активiв, нараховується амортизацiя в 

розмiрi 100 % в момент їх введення в експлуатацiю. 

Покомпонентний облiк об'єктiв основних засобiв  

Для цiлей розрахунку i нарахування амортизацiї, основнi засоби враховуються в 

бухгалтерському облiку покомпонентно.  

Для великих, багатокомпонентних об'єктiв основних засобiв (таких як прокатнi стани, 

виробничi лiнiї тощо), складний комплекс розбивається на компоненти - окремi агрегати, 

установки або модулi, кожен з яких внутрiшньо досить однорiдний, виконаний на єдиному 

технологiчному рiвнi, продається в збiр та має термiн корисного використання, вiдмiнний вiд 

решти об'єкта. Кожен з таких компонентiв приймається як окремий об'єкт аналiтичного 

облiку основних засобiв.  

Починаючи з 1 сiчня 2008 року пiдприємство обов'язково застосовує покомпонентний облiк 

для:  

- Нововведених багатокомпонентних об'єктiв основних засобiв,  

- Багатокомпонентних об'єктiв основних засобiв, якi модернiзуються.  

Покомпонентний облiк основних засобiв можна застосовувати для всiх багатокомпонентних 

об'єктiв основних засобiв.  

Склад компонентiв основних засобiв та iндивiдуальнi термiни корисної служби по кожному 

компоненту визначається технiчним персоналом Компанiї в момент придбання 

(модернiзацiї) об'єкта основного засобу.  

Всi компоненти основного засобу вiдображаються у складi тiєї групи основних засобiв, у 

якiй вiдбивається i вiдповiдний основний об'єкт основних засобiв. 

Припинення визнання 

Компанiя припиняє визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв: 

- по вибуттi ; 

- коли вiд його експлуатацiї або вибуття не очiкується якихось майбутнiх економiчних вигод. 

Прибуток або збиток, що виникають у зв'язку з припиненням визнання об'єкта основних 

засобiв, в обов'язковому порядку повиннi включатися в iншi операцiйнi доходи / витрати у 

перiодi, коли було припинено визнання такого об'єкта активом (якщо операцiя з вибуття не є 

продажем зi зворотною орендою) . Забороняється класифiкувати дохiд вiд припинення 

визнання об'єктiв основних засобiв як виручки в звiтi про фiнансовi результати. 

Прибуток або збиток, що виникають у зв'язку з припиненням визнання об'єкта основних 

засобiв, визначаються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття, якщо такi є, 

включаючи вартiсть запасних частин i брухту, отриманих вiд демонтажу основного засобу, 

та балансовою вартiстю даного об'єкта. 

При ухваленнi рiшення про продаж об'єкта основних засобiв, вiн класифiкується як 

необоротний актив, призначений для продажу . 

Облiк основних засобiв у фiнансовiй орендi 

Оренда, при якiй вiдбувається передача всiх iстотних ризикiв i вигод, пов'язаних з 

володiнням активом, орендарю, класифiкується як фiнансова оренда . 

На початок строку оренди орендарi зобов'язанi визнавати фiнансову оренду в якостi активiв i 

зобов'язань у своєму балансi в сумах , рiвних справедливої вартостi орендованого майна , або 

, якщо цi суми нижче, в сумi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, величина 

кожного з яких визначається при укладеннi договору оренди . 

При розрахунку дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних платежiв коефiцiєнтом 
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дисконтування є процентна ставка, закладена в оренду, якщо вона пiддається визначенню, 

iнакше, повинна використовуватися складна ставка вiдсотка на позиковий капiтал орендаря . 

Будь-якi початковi прямi витрати орендаря додаються до суми, в якiй визнаний актив. 

Якщо орендодавець передає актив у фiнансову оренду, то вiн списує даний актив у себе з 

балансу i вiдображає дебiторську заборгованiсть в сумi, що дорiвнює чистої вартостi 

iнвестицiй в оренду. 

Приклади ситуацiй, якi, як правило, є фiнансовою орендою : 

- до кiнця строку оренди право власностi на актив переходить до орендаря ; 

- орендар має можливiсть купити актив за цiною, яка значно нижче справедливої вартостi; 

- строк оренди становить бiльшу частину строку економiчної експлуатацiї активу, 

незважаючи на те, що право власностi не передається; 

- На початку термiну оренди дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв 

становить практично повну (не менше 75 %) справедливу вартiсть орендованого активу. 

У разi , коли по об'єкту , переданому в оренду, ведеться покомпонентний облiк , окремi 

компоненти можуть перебувати як у фiнансовiй, так i в операцiйнiй орендi. Прикладом може 

служити оренда будiвель, коли самi будiвлi знаходяться у фiнансовiй орендi, а земля, на якiй 

вони розташованi - в операцiйнiй орендi. 

Методика нарахування амортизацiї одержаних у фiнансову оренду активiв вiдповiдає 

методицi , яка використовується для подiбних власних активiв. Якщо немає впевненостi в 

тому, що орендар отримає право власностi наприкiнцi строку оренди, актив повнiстю 

амортизується протягом меншого з термiнiв: оренди або корисної служби. 

Облiк операцiйної оренди основних засобiв 

До операцiйної оренди належить будь оренда, яка не є фiнансовою орендою . 

Облiк операцiйної оренди орендодавцем 

При операцiйнiй орендi орендодавець не списує основнi засоби зi свого балансу. Дохiд вiд 

операцiйної оренди пiдлягає визнанню в складi доходiв на рiвномiрнiй основi протягом 

строку оренди, за винятком випадкiв , коли iнша систематична основа бiльш наочно показує 

часовий графiк, за яким зменшується отримання вигод вiд орендованого активу . 

Первiснi прямi витрати, понесенi орендодавцем при веденнi переговорiв i укладанням 

договорiв операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i 

враховуються як витрата протягом термiну оренди, на тiй же основi, що i дохiд вiд оренди . 

Зданi в оренду активи амортизуються орендодавцем так само, як i аналогiчнi за характером 

використання i виконуваних функцiй основнi засоби. 

Облiк операцiйної оренди орендарем 

Основнi засоби отриманi в користування на умовах операцiйної оренди, не вiдображається в 

балансi . Оренднi платежi при операцiйнiй орендi, враховуються орендарем як витрати, 

розподiленi рiвномiрно протягом термiну оренди, за винятком випадкiв, коли iнша 

систематична основа бiльш наочно показує часовий графiк отримання вигод користувачем, 

навiть якщо платежi здiйснюються не на цiй основi. 

Облiк передоплат за основнi засоби 

У тих випадках, коли була проведена передоплата за об'єкти основних засобiв, сума 

передоплати вiдображається в роздiлi балансу «Необоротнi активи » у складi незавершеного 

капiтального будiвництва. 

Пiсля того, як зобов'язання по предоплатам погашаються, вартiсть придбаного об'єкта 

основних засобiв облiковується на вiдповiдному рахунку капiтального будiвництва. Пiсля 

введення об'єкта в експлуатацiю, його вартiсть переноситься з рахунку капiтального 

будiвництва на рахунок основних засобiв. 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

Загальна iнформацiя 

Метою даної глави Облiкової полiтики є визначення основних принципiв i методiв облiку 

iнвестицiйної нерухомостi, методiв розрахунку й облiку нарахування зносу i амортизацiї. 

Визнання iнвестицiйної нерухомостi 

Iнвестицiйну нерухомiсть дозволяється визнавати як актив тiльки в тому випадку , коли : 

- iснує ймовiрнiсть того , що пiдприємство отримає пов'язанi з даною iнвестицiйною 

нерухомiстю майбутнi економiчнi вигоди; i 

- собiвартiсть даної iнвестицiйної нерухомостi може бути достовiрно оцiнена . 
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Всi витрати на iнвестицiйну нерухомiсть оцiнюються згiдно з даним принципом у момент, 

коли вони були понесенi. До таких зазратам ставляться як початковi витрати на придбання 

iнвестицiйної нерухомостi, так i наступнi витрати по доповненню, замiнi окремих частин або 

обслуговуванню iнвестицiйної нерухомостi. 

За загальним правилом, витрати, що не змiнюють якiснi характеристики iнвестицiйної 

нерухомостi , повиннi ставитися на витрати поточного перiоду. До таких витрат належать, 

наприклад, витрати на ремонт чи обслуговування, що здiйснюються для вiдновлення або 

збереження нормативних показникiв функцiонування об'єкта. 

При замiнi частини об'єкта iнвестицiйної нерухомостi (наприклад, в будiвлi може бути 

проведена замiна внутрiшнiх стiн) витрати на нову частину збiльшують вартiсть об'єкта в 

момент виникнення витрат , якщо вони задовольняють критерiям визнання. Визнання 

балансової вартостi замiщених частин пiдлягає припиненню. На цю суму зменшується 

вартiсть об'єкта. 

В окремих випадках частина об'єкта може використовуватися для отримання орендної плати 

або приросту вартостi капiталу, а iнша частина - для виробництва або постачання товарiв чи 

послуг, або для адмiнiстративних цiлей. Якщо такi частини об'єкта можуть бути реалiзованi 

незалежно один вiд одного (або незалежно один вiд одного вiдданi у фiнансову оренду), 

органiзацiя враховує зазначенi частини об'єкта окремо. Якщо ж частини об'єкта не можна 

реалiзувати окремо , об'єкт вважається iнвестицiйною нерухомiстю тiльки в тому випадку, 

якщо лише незначна частина цього об'єкта призначена для виробництва або постачання 

товарiв чи послуг, або для адмiнiстративних цiлей. 

Оцiнка при визнаннi iнвестицiйної нерухомостi 

Iнвестицiйну нерухомiсть слiд спочатку оцiнювати за собiвартiстю. У собiвартiсть слiд 

включати витрати з придбання iнвестицiйної нерухомостi. 

До складу собiвартостi придбання iнвестицiйної нерухомостi входять цiна покупки i будь-якi 

прямi витрати, пов'язанi з придбанням. Прямi витрати включають, наприклад, вартiсть 

професiйних юридичних послуг, податки на передачу прав нерухомостi та iншi витрати по 

операцiї . 

Собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi, спорудженої господарським способом, являє собою 

вартiсть на дату завершення будiвництва або реконструкцiї . 

Собiвартiсть не включає в себе: 

- витрати по введенню в експлуатацiю (крiм тих випадкiв, коли вони необхiднi для 

приведення об'єкта в робочий стан); 

- початковi операцiйнi збитки до виходу на запланований рiвень з надання примiщень в 

оренду; 

- величина наднормативного споживання матерiалiв, трудових та iнших ресурсiв при 

спорудженнi або реконструкцiї об'єктiв нерухомостi. 

Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 

Пiсля первiсного визнання вся своя iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за справедливою 

вартiстю. 

Виняток становлять випадки , коли в момент визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi , 

стає очевидно , що не завжди можна достовiрно визначати його справедливу вартiсть. Це 

вiдбувається лише в тих випадках , коли зiставнi угоди на ринку здiйснюються не часто, i 

вiдсутнi альтернативнi оцiнки справедливої вартостi (наприклад, на основi прогнозiв 

дисконтованих грошових потокiв). У таких випадках оцiнювати цю iнвестицiйну 

нерухомiсть за допомогою моделi облiку за собiвартiстю. При цьому слiд виходити з того, 

що лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю. 

Iнвестицiйна нерухомiсть, яка оцiнюється за справедливою вартiстю, не амортизується i не 

оцiнюється на знецiнення. 

Прибуток або збиток вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi необхiдно 

вiдносити на прибуток або збиток за той перiод, в якому вони виникли. 

Якщо об'єкт iнвестицiйної нерухомостi ранiше вiдбивався за справедливою вартiстю , даний 

об'єкт i далi повинен вiдображатися за справедливою вартiстю аж до його вибуття ( або до 

моменту, коли даний об'єкт набуде статусу нерухомостi, зайнятої власником). 

Не рiдше одного разу на рiк проводиться аналiз балансової вартостi всiх об'єктiв 

iнвестицiйної нерухомостi на предмет виявлення можливих вiдхилень вiд справедливої 
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вартостi.  

Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх 

можливого знецiнення у разi яких-небудь подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що 

вiдшкодування балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення 

признається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його 

вiдшкодування, а також суму переоцiнки, ранiше визнану у складi капiталу. Вартiсть 

вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або 

вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них вище. Для оцiнки можливого знецiнення 

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

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

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

сторнування знецiнення. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за такими 

категорiями оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Керiвництво визначає категорiю 

фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть включають кредити, дебiторську заборгованiсть, якi 

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

дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу одразу або протягом 

короткого промiжку часу. Вони вiдображаються в складi оборотних активiв, крiм тих, у яких 

строк погашення перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи вiдносяться до 

категорiї необоротних активiв. В балансi кредити i дебiторська заборгованiсть вiдносяться до 

категорiї дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй 

заборгованостi. 

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

враховуються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу 

вартiсть при початковому визнаннi якнайкраще пiдтверджує цiна операцiї, за винятком 

операцiй з пов'язаними сторонами, якi проводяться за цiною, встановленою контрактом. 

Прибуток або збиток при початковому визнаннi враховується тiльки тодi, коли є рiзниця мiж 

справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi поточнi ринковi 

операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, для яких використовується тiльки 

вiдкрита ринкова iнформацiя. 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первинного визнання фiнансовi 

зобов'язання, дебiторська заборгованiсть, кредити Компанiї оцiнюються за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, а фiнансовi активи - за 

вирахуванням збиткiв, що зазнали, вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi 

витрати на проведення операцiї, включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту 

i амортизуються з використанням ефективної процентної ставки iнструменту.  

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

фiнансового активу, i у разi, якщо його балансова вартiсть (розрахована по методу 

амортизованої вартостi) перевищує вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що фiнансовий 

актив знецiнився. Вiдшкодована вартiсть фiнансового активу дорiвнює величинi майбутнiх 

грошових потокiв, дисконтованих з використанням ефективної ставки вiдсотка. Балансова 

вартiсть зменшується до величини вiдшкодованої вартостi шляхом створення резерву по 

вiдповiдних статтях фiнансових активiв. Сума збитку вiд знецiнення фiнансових активiв 

включається у вiдповiдний рядок звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод. 

Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, 

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

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

передавала i не зберiгала, в основному, усi риски i вигоди володiння, але не зберегла 

контроль. Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi цiлком 

продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додаткових обмежень на 

продаж. 

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

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

середньозваженому методу. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва 

включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi 
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виробничi накладнi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але 

не включає витрат по позикових засобах. Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною 

реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням розрахункових витрат на 

завершення роботи над активом i вiдповiдних витрат на збут. 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть 

спочатку враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на 

знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли 

iснує об'єктивне свiдоцтво того, що Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi 

вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська 

заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi 

боржника, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також несплата або 

прострочення платежу. Сума резерву є рiзницею мiж балансовою вартiстю активу i 

приведеною вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первиннiй ефективнiй 

процентнiй ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а 

сума збитку признається в звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. 

Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується 

за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть по основнiй дiяльностi. Повернення 

ранiше списаних сум кредитується за рахунок загальних витрат в звiтi про фiнансовi 

результати. 

Передплати. Передоплати враховуються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву на 

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

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

вiдповiдний збиток вiд знецiнення признається в звiтi про фiнансовi результати. 

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

якi є договiрними борговими iнструментами. 

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

розрахованою керiвництвом справедливою вартiстю, яка буде отримана або передана при 

негрошових розрахунках. 

Справедлива вартiсть визначається на пiдставi наявних ринкових даних. 

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

грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi 

iнвестицiї з первинним термiном розмiщення до трьох мiсяцiв. Всi грошовi кошти 

облiковуються за номiнальною вартiстю. 

Витрати майбутнiх перiодiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються за первiсною 

вартiстю мiнус наступна амортизацiя i знецiнення. Витрати майбутнiх перiодiв вiдбиваються 

в звiтi про фiнансовi результати за допомогою амортизацiї, протягом перiоду використання 

вiдповiдних елементiв у виробничому процесi.  

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

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

надходжень за вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi отриманої 

винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй враховується як емiсiйний дохiд. 

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

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

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

запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до 

випуску. Якщо зобов'язання по виплатi дивiдендiв погашається бiльш нiж через один рiк 

пiсля звiтної дати, воно включається до складу довгострокових зобов'язань i оцiнюється за 

приведеною вартiстю майбутнiх грошових потокiв, якi буде потрiбно для погашення 

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

ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i риски, властивi зобов'язанню. Ефект первинного 

дисконтування дивiдендiв i подальша змiна дисконту враховуються безпосередньо в капiталi. 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть 

признається i спочатку оцiнюється вiдповiдно до полiтики облiку фiнансових iнструментiв. 
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Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть 

розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй i дисконту 

при розрахунку. Фiнансовi зобов'язання без фiксованого термiну погашення надалi 

враховуються за справедливою вартiстю 

Аванси отриманi. Аванси визнаються за первiсно отриманими сумами. 

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

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

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

щоб розрахуватися по зобов'язаннях, i їх суми можна розрахувати з достатньою мiрою 

точностi. Коли iснують декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно 

вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для усього класу таких зобов'язань. 

Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошей вiдносно якої-небудь позицiї, 

включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика. 

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

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

коли вiдшкодування практично гарантоване. 

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

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

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

резерву з часом признається як процентна витрата. 

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

Iнформацiя про нього розкривається в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть отримання 

економiчних вигод вiд його використання. 

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

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

розрахувати з достатньою мiрою точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання 

розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв, якi 

передбачають економiчнi вигоди, є незначною. 

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

своїх працiвникiв передбачений законодавством єдиний внесок до Пенсiйного фонду 

України. Внесок розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати i 

вiдносяться на витрати по мiрi їх понесення. До складу витрат на оплату працi в звiтi про 

фiнансовi результати включенi пенсiї, що виплачуються на розсуд Компанiї, i iншi пенсiйнi 

виплати. 

Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами. Компанiя бере участь в 

державному пенсiйному планi зi встановленими виплатами, який передбачає достроковий 

вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i 

небезпечними для здоров'я умовами. Компанiя також надає на певних умовах единоразовi 

виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом 

зi встановленими виплатами, являє собою поточну вартiсть певного зобов'язання на звiтну 

дату мiнус коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток i вартiсть минулих 

послуг. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно незалежним 

актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума 

зобов'язання по пенсiйному плану зi встановленими виплатами визначається шляхом 

дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням 

процентних ставок по високолiквiдним корпоративним облiгацiям, деномiнованими в тiй же 

валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення яких приблизно вiдповiдає термiну 

цього зобов'язання. Актуарнi прибуток i збитки, що виникають в результатi минулих 

коригувань i змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на фiнансовий результат протягом 

очiкуваного середнього термiну трудової дiяльностi працiвникiв, що залишився, якщо 

вказанi прибуток i збитки перевищують бiльше з 10% вiд вартостi активiв плану або 10% вiд 

вартостi зобов'язань за планом зi встановленими виплатами 

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

вiдстрочений податок. Поточний податок на прибуток у фiнансовiй звiтностi розраховується 

вiдповiдно до українського законодавства, яке дiє на звiтну дату.  
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Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань 

вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що 

виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей 

фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до вилучення при початковому визнаннi, вiдстроченi 

податки не визнаються вiдносно тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або 

зобов'язання у разi операцiї, що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її 

первинному облiку не впливає нi на фiнансовий, нi на податковий прибуток. Суми 

вiдстрочених податкiв розраховуються по ставках оподаткування, якi введенi в дiю або 

мають бути введенi в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться в перiодах, 

коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання згортаються усерединi Компанiї. Вiдстроченi 

податковi активи, що вiднiмаються для оподаткування, i перенесенi з попереднiх перiодiв 

податковi збитки признаються тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує вiрогiднiсть отримання прибутку 

оподаткування, вiдносного якiй можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

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

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

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

законодавством вiдносно постачань, звiльнених вiд оподаткування ПДВ); 0% застосовується 

при експортi товарiв i вiдповiдних послуг. Вихiдний ПДВ при продажi товарiв i послуг 

враховується у момент отримання товарiв або послуг клiєнтом або у момент надходження 

платежу вiд клiєнта, залежно вiд того, що сталося ранiше. Вхiдний ПДВ враховується таким 

чином: право на кредит по вхiдному ПДВ при закупiвлях виникає у момент отримання 

накладної по ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальниковi або в 

момент отримання товарiв або послуг, залежно вiд того що вiдбувається ранiше, або право на 

кредит по вхiдному ПДВ при iмпортi товарiв або послуг виникає в момент сплати податку. 

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

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

знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення 

враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ. 

Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або 

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

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

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

достатньою мiрою точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних 

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

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

пов'язанi з реалiзацiєю. Оцiнки Компанiї грунтуються на результатах минулих перiодiв з 

урахуванням категорiй покупцiв, видiв операцiй i специфiки кожної угоди. 

((а) Реалiзацiя товарiв, супутньої та iншої продукцiї 

Компанiя виробляє i реалiзує певний асортимент металопродукцiї великим, середнiм i 

дрiбним покупцям. Супутня i iнша продукцiя реалiзується тим же покупцям. Дохiд вiд 

продажу товарiв, супутньої i iншої продукцiї признається у момент передачi ризикiв i вигод 

вiд володiння товарами. Зазвичай це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Проте, коли 

Компанiя погоджується доставити вантаж до певного мiсця, дохiд признається у момент його 

передачi покупцевi в обумовленому мiсцi. Компанiя використовує стандартнi правила 

ИНКОТЕРМС, такi як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), доставка до межi 

(DAF), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт (FOB), якi визначають момент переходу 

ризикiв i вигод. 

Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв. Цiна продажу 

вказується окремо для кожної специфiкацiї.  

((б) Процентнi прибутки 

Процентнi прибутки признаються на пропорцiйно-тимчасовiй основi з використанням 

методу ефективної процентної ставки. Коли дебiторська заборгованiсть виявляється 

знецiненою, Компанiя зменшує балансову вартiсть до рiвня вiдшкодовуваної вартостi, яка є 

розрахунковими майбутнiми грошовими потоками, дисконтованими по первиннiй 

ефективнiй процентнiй ставцi iнструменту. Дисконт надалi буде частями вiдноситися на 
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процентний дохiд. 

((в) Реалiзацiя послуг 

Реалiзацiя послуг признається в облiковому перiодi, в якому послуги зробленi, з посиланням 

на мiру завершеностi певних операцiй, яка визначається на пiдставi фактично наданих послуг 

в пропорцiї до загального об'єму послуг, який має бути наданий. 

((г) Комiсiйнi прибутки 

Компанiя виступає агентом в операцiях з продажу товарiв вiд iменi третiх сторiн. Комiсiйний 

дохiд, отриманий Компанiєю за органiзацiю таких операцiй, признається у момент переходу 

ризикiв i вигод володiння товарами покупцям третiх сторiн. Такий дохiд вiдбивається в 

звiтностi у складi iнших прибуткiв. 

Компанiя також проводить операцiї купiвлi-продажу. Оскiльки такi операцiї не пов'язанi з 

отриманням Компанiєю доходу, вони показуються по чистiй сумi як прибуток або збитки у 

складi iнших прибуткiв/(витрат). Дебiторська i кредиторська заборгованiсть по таких 

операцiях представляється розгорнуто. 

Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої 

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

постачання i iнших вiдповiдних витрат. 

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

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

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

використанням методу ефективної процентної ставки. 

  

Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу 

яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, у тому числi обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразi), середньореалiзацiйнi цiни, суму 

виручки, окремо надається iнформацiя про загальну суму експорту, а також частку експорту 

в загальному обсязi продажiв, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання 

робiт та надання послуг; залежнiсть вiд сезонних змiн; про основнi ринки збуту та основних 

клiєнтiв;основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, 

захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту; про канали збуту й 

методи продажу, якi використовує емiтент; про джерела сировини, їх доступнiсть та 

динамiку цiн;iнформацiю про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй 

здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його 

становище на ринку; iнформацiю про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї 

(послуг) емiтента; перспективнi плани розвитку емiтента; кiлькiсть постачальникiв за 

основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному 

обсязi постачання,у разi якщо емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах, 

необхiдно зазначити тi країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд 

загальної суми доходiв за звiтний рiк. 

За результатами виробничо-господарської дiяльностi ПАТ "ЄМЗ" у 2013 роцi вироблено: 

- агломерату 2 345,0 тис. тонн 

- чавуну 2 588,5 тис. тонн 

- сталi 2 888,1 тис. тонн 

- товарної продукцiї 2 869,1 тис. тонн 

У порiвняннi з 2012 роком темпи змiни обсягiв виробництва основних видiв продукцiї в 2013 

роцi склали: 

- з виробництва агломерату 105,6%; 

- з виробництва чавуну 105,0%; 

- з виробництва сталi 105,7%; 

- з виробництва товарної продукцiї 102,1%. 

Основними видами продукцiї ПАТ «ЄМЗ» є чавун товарний, безперервнолита заготовка, 

прокат для армування залiзобетонних конструкцiй в прутках, катанка, прокат круглий та 

фасоннi профiлi. 

Заготовка безперервнолита квадратного перерiзу. 

Виробництво безперервнолитої заготовки включає в себе виплавку сталi в конвертерi, її 
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обробку на установках «кiвш-пiч» i розливання сталi на машинах безперервного лиття 

заготовки. Безперервнолита заготовка виробляється перерiзом 120х120, 125х125, 130х130, 

140х140, 150х150 мм зi сталi марки Ст. 1-5, 60-85, GR40, GR60, SAE 1006, SAE 1008, SAE 

1010, SAE 1017, SAE 1060-1085 i поставляється мiрними довжинами 6000, 9000-12000 мм. 

Сортовий i фасонний прокат 

Сортовий i фасонний прокат, що виробляється заводом, займає стiйку позицiю як на 

внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринку металопродукцiї. Асортимент крупно -, середньо-

i дрiбносортного прокату включає круглий i арматурний прокат, кутики, балки, швелери 

рiзних типорозмiрiв, а також спецiальнi профiлi для будiвництва та суднобудування, 

транспортного i загального машинобудування, гiрничодобувної промисловостi. 

Кутики сталевi рiвнополочнi i нерiвнополочнi 

Кутики рiвнополочнi № 7,5 (товщина полицi 6,8 мм) № 9 (товщина полицi 7-9 мм) i № 10 

(товщина полицi 7,8,10, 12 мм) та кутики нерiвнополочнi 125х80х10 (товщина полицi 10,12 

мм) виробляються на станi «550». Довжина порiзки 4-12 м. 

Продукцiя виробляється iз сталi марок Ст3пс, сп, Ст5пс-сп, 09Г2С та iншi. 

Штабобульбовi профiлi для суднобудування 

Стан «550» виробляє несиметричнi i симетричнi штабобульбовi профiлi для суднобудування 

(№ № 10, 12, 14а, 14б, 16а, 16б, 18а, 18б, 1235, 1446, 1455, 1646). Довжина порiзки профiлiв 

складає 4-12 м. Виготовляються в основному iз сталi категорiй А, А32, Д32, Д40. 

Швелери i двотаври сталевi 

ЄМЗ виробляє на станi «550» швелери П-образного перетину №8У, № 10П и № 12П з 

паралельними гранями полиць, швелери з вiдiгнутої полицею СП-10, СП-12 для вагонеток. iз 

сталi марок Ст3пс, сп, Ст5пс-сп i iншi. Довжина порiзки складає 4-12 м. 

Крiм того, стан «550» виробляє двотаври № № 10, 12, якi застосовуються в 

великопанельному, промисловому i цивiльному будiвництвi для перекриттiв, колонних 

металоконструкцiй, мостових споруд, опор i пiдвiсних шляхiв. 

Рейки залiзничнi вузької колiї.  

ЄМЗ виробляє на станi «550» рейки залiзничнi вузької колiї типу Р18. Ця продукцiя 

використовується для укладання на залiзницях вузької колiї i пiдземних шляхах шахт. 

Профiлi для напрямних лiфтiв 

ПАТ «ЄМЗ» одне з небагатьох металургiйних пiдприємств, яке виробляє унiкальний продукт 

- профiлi № 3 та № 3а для напрямних лiфтiв зi сталi марок 20, 30 ГОСТ 1050-88. 

Макiївська фiлiя: 

Стан "390" (безперервний сортовий стан) 

Сортамент стану: 

• прокат арматурний № № 8-32 класiв мiцностi А240С, А500С з рядових i низьколегованих 

марок сталi для виготовлення зварювальних каркасiв залiзобетонних конструкцiй в пачках до 

10 т. На станi встановлений лiчильник пруткiв, що дозволяє виконувати замовлення з 

фiксованою кiлькiстю пруткiв в пачцi; 

• прокат круглий дiаметрами 10 ... 60 мм звичайної точностi з рядових (для виготовлення 

бурiв) i високовуглецевих (для виготовлення куль, що мелють) марок сталi в пачках до 10 т; 

• кутики рiвнополочнi з рядових марок сталей вiд 25х25х3 ... 4 до 63х63х4 ... 6 по ДСТУ 

4484:2005 Є можливiсть укладання «ялиночкою». 

Стан "150" (безперервний дротяний стан) 

Сортамент стану: 

катанка 5,5-13,0 мм в мотках до 2 т звичайної точностi: 

• з рядових марок сталей по ДСТУ 2770-94 / ГОСТ 30136-95 (Ст1-Ст3), ASTM А510М-03 

(SAE 1006-1018) для перетяжки на дрiт та iнших цiлей; 

• з вуглецевих i високовуглецевих марок сталей по ГОСТ 1050-88 i ГОСТ 14959-79 ASTM 

А510М-03 (SAE 1045-1080) для перетяжки на дрiт для виготовлення канатiв; 

• з низьковуглецевої i легованої сталi для виготовлення зварювального дроту по ТУ У 27.1-

00190319-1280-2002 зi сталi марок Св-08, Св-08А, Св-08Г2С Св - 08ГС; 

• зi сталi пiдвищеної якостi для виготовлення зварювального дроту по ТУ У 27.1-0019319-

1314-2004 зi сталей марок Св-07, Св-07А, Св-07Г1НМ, Св-07Г1НМА; 

• сорбiтiзiрована катанка для металокорду по ТУ У 27.1-0019319-1327-2004 зi сталей марок 

70крд, 75крд, 80крд, 85крд; 
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Продукцiя сертифiкована по ASTM А510М-03, DIN EN 10016-1, -2, ГОСТ 14959-79, ДСТУ 

2770-94 / ГОСТ 30136-95. 

Основними видами продукцiї, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше 

вiдсоткiв доходу за звiтний перiод наростаючим пiдсумком з початку звiтного року, є 

заготовка, металопрокат та катанка.  

Обсяг виробництва заготовки у натуральному виразi складає 2876,30 тис. тонн, у грошовому 

виразi –11193413,4 тис. грн. Обсяг реалiзацiї заготовки у натуральному виразi складає 1166,0 

тис. тонн. Обсяг реалiзацiї заготовки у грошовому виразi 4465802 тис. грн. 

Середньореалiзацiйна цiна загального обсягу реалiзованої заготовки в звiтному перiодi 

склала 3 830,02 грн. за тонну. 

Обсяг виробництва катанки у натуральному виразi складає 877,35 тис. тонн, у грошовому 

виразi – 3871566,40 тис. Обсяг реалiзацiї катанки у натуральному виразi складає 806,0 тис. 

тонн. Обсяг реалiзацiї катанки у грошовому виразi - 3604586,0 тис.грн. Середньореалiзацiйна 

цiна загального обсягу реалiзованої катанки в звiтному перiодi склала 4472,19 грн. за тонну.  

Обсяг виробництва металопрокату у натуральному виразi складає 812,59 тис. тонн, у 

грошовому виразi – 3730733,94 тис. грн. Обсяг реалiзацiї металопрокату у натуральному 

виразi складає 817,0 тис. тонн. Обсяг реалiзацiї металопрокату у грошовому виразi 3810590,0 

тис. грн. Середньореалiзацiйна цiна загального обсягу реалiзованого металопрокату в 

звiтному перiодi склала 4664,12 грн. за тонну. 

Загальна сума експорту 3 352 340,17 тис.грн. 

Частка експорту в загальному обсязi продажiв 28,10% 

Залежностi вiд сезонних змiн немає. 

У 2013 роцi на ПАТ «ЄМЗ» були освоєнi новi види продукцiї: 

• швелер №8в (ГОСТ 5267. 1-90) 

• швелер №14П (ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97) 

• прокат для анкерної системи крiплення гiрничих виробок (ТУ У 27.3-23365425-661:2011)  

• прокат з якiсної конструкцiйної нелегованої сталi 10кп, для видавлювання та висаджування 

( ДСТУ 3684-98 (ГОСТ 2590-2006) 

• катанка дiаметром 13,0 мм. 

Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв. 

Основними клiєнтами (платниками) металопродукцiї є:  

- Вiдвантаження по Українi  

ТОВ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ» за договором № 11-006871 вiд 01.01.2012; 2900074-С вiд 

15.01.2009 

ПАТ «МК «Азовсталь» № 12-004048 вiд 01.12.2012;  

ТОВ «МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА» № 2801948-С вiд 31.10.2008;  

ТОВ «МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА» Комiсiйний договiр № 13-000196 вiд 25.01.2013; 

- Вiдвантаження до країн СНД  

ТОВ «МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА» за договором № 2701473 вiд 24.10.2007;  

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ЄВРАЗIЯ» за договором №11-006877 вiд 10.01.2012, 

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ЄВРАЗIЯ» за договором № 12-004196 вiд 16.01.2013 

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ЄВРАЗIЯ» за договором №13-003455 вiд 17.12.2013 

- Вiдвантаження на експорт (далеке зарубiжжя)  

- Фiрма «Metinvest International S.A.» за договором №2701788 вiд 31.12.2007;  

- Фiрма «Metinvest International S.A.» за договором №2701233 вiд 25.09.2007; 

- Фiрма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-005376 вiд 09.09.2011;  

- Фiрма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-005377 вiд 09.09.2011;  

- Фiрма «Metinvest International S.A.» за договором № 11-004434 вiд 04.08.2011;  

- Фiрма «Metinvest International S.A.» за договором № 12-001731 вiд 25.05.2012;  

- Фiрма «Metinvest International S.A.» за договором № 12-003523 вiд 21.11.2012;  

- Фiрма «Metinvest International S.A.» за договором №13-003835 вiд 13.11.2013, 

- Фiрма «Metinvest International S.A.» за договором №13-003442 вiд 28.10.2013, 

- Фiрма «Metinvest International S.A.» за договором №13-001768 вiд 31.05.13,  

- компанiя «ПРОМЕТ СТIЛЛ» за договором №12-000147 вiд 16.01.2012. 

Короткий опис iстотних умов договорiв:  

Продавець зобов'язується продати i поставити, а Покупець прийняти та сплатити 
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металопродукцiю на умовах, викладених у контрактi (договорi) i Специфiкацiях до нього.  

Способи постачання металопродукцiї: залiзничним транспортом, автотранспортом.  

Умови постачання : FCA, DAF, СРТ, FOB, EXW в редакцiї IНКОТЕРМС Офiцiйнi правила 

тлумачення торгових термiнiв Мiжнародної торгової палати (редакцiя 2000 року). 

Дистриб'юторська мережа - металоцентри в мiстах: Бровари, Вишневе, Донецьк, 

Днiпропетровськ, Кременчук, Кривий Рiг, Харкiв, Одеса, Миколаїв, Севастополь, 

Сiмферополь, с. Партизанське, Львiв.  

Збiльшення/зменшення кiлькостi основних клiєнтiв в звiтному перiодi не вiдбулося. 

До ризикiв, якi впливають на прибутковiсть роботи пiдприємства i можуть призвести до 

збiльшення собiвартостi продукцiї, належать:  

- ризик збiльшення цiн на сировиннi й енергетичнi ресурси, що може спричинити зростання 

витрат на пiдготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукцiї (робiт, послуг) 

та призвести до зниження доходу емiтента. 

З метою зменшення впливу вищенаведених ризикiв емiтент вирiшує задачi щодо зменшення 

витрат та пiдвищення якостi продукцiї на основi: 

- реконструкцiї аглодоменного передiлу й досягнення максимального, збалансованого 

виробництва чавуну (будiвництво комплексу по вдуванню пиловугiльного палива в доменнi 

печi замiсть природного газу, та нового агломерацiйного цеху); 

- забезпечення технiчно - обґрунтованого максимального виробництва сталi. 

Ступiнь зносу окремих основних фондiв є одним з головних ризикiв фiнансово-

господарської дiяльностi емiтента i має значний вплив на продуктивнiсть працi. Знос 

основних засобiв є стримуючим фактором у застосуваннi новiтнiх технологiй та пiдвищенi 

якостi продукцiї, яка випускається пiдприємством. Устаткування технiчно i морально 

застарiло. Через це товариство вимушено пiдвищувати витрати на ремонти i технiчне 

обслуговування агрегатiв.  

Судовi процеси. У ходi звичайної дiяльностi емiтента, йому час вiд часу висувають позови. 

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

керiвництво вважає, що iстотнi збитки за позовами, що перевищують створенi у фiнансовiй 

звiтностi резерви, понесенi не будуть.  

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

дотримання природоохоронного законодавства в Українi перебуває на етапi становлення i 

позицiя органiв влади щодо його виконання постiйно переглядається. Емiтент перiодично 

оцiнює свої зобов'язання (включаючи зобов'язання по виведенню активiв з експлуатацiї) 

вiдповiдно до природоохоронного законодавства. У мiру виникнення зобов'язань вони 

визнаються у фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi 

зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни iснуючих норм i законодавства, а також 

судових процесiв не пiддаються оцiнцi, але можуть зробити iстотний вплив. При iснуючому 

порядку забезпечення дотримання вимог чинного законодавства керiвництво вважає, що 

iстотнi зобов'язання внаслiдок забруднення навколишнього середовища вiдсутнi. 

Ризики пов‟язанi з вiдсутнiстю можливостi продовжити термiн дiї лiцензiї емiтента на 

провадження основного виду (основних видiв) дiяльностi чи дозволу на використання 

об'єктiв, обiг яких є обмеженим (включаючи природнi ресурси) вiдсутнi. 

Ризики пов‟язанi з нестабiльнiстю фiнансово-господарського стану вiдсутнi. 

Немає проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi емiтента. 

Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто 

змiнюється. Вiдповiднi органи регiонального управлiння, а також державнi органи можуть не 

погодитися з тлумаченням цього законодавства керiвництвом емiтента i його застосування в 

ходi дiяльностi та операцiй емiтента. Iснує можливiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi в 

минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. У результатi податковi органи можуть 

нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв i пенi. Вiдповiднi органи можуть 

перевiряти податковi питання протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. За 

певних обставин перевiрка може стосуватися бiльш тривалого перiоду. 

Також, 20.11.2012 р. пiдписано Закон № 5503-VI «О внесеннi змiн в Податковий Кодекс 

України вiдносно перегляду ставок окремих податкiв та зборiв». Так збiльшилися ставки 

податку на першу реєстрацiю транспортних засобiв, збору за користування радiочастотним 

ресурсом , а також збору за спецiальне використання води в середньому на 9,4% - всi 
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приведенi чинники збiльшують податкове навантаження на пiдприємство, а саме оплату цих 

податкiв, якi зменшують оподатковуваний прибуток. 

Пiдприємство постiйно проводе монiторинг зовнiшньої обстановки з метою виявлення та 

використання її сприятливих можливостей для досягнення поставленої мети та уникнення 

при цьому загрози перешкод.  

Ризики пов‟язанi з конкурентами та нестачею ресурсiв вiдсутнi. 

Iнформацiя про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент.  

Реалiзацiя виготовленої продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв та контрактiв.  

Основними клiєнтами зi збуту металопродукцiї є ТОВ «МЕТIНВЕСТ-Україна», ТОВ 

«МЕТIНВЕСТ-СМЦ», ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (вiдвантаження по Українi), ТОВ 

«МЕТIНВЕСТ-Україна» та ТОВ «МЕТIНВЕСТ ЄВРАЗIЯ» (вiдвантаження в країни СНД) та 

фiрма «Metinvest International S.A.», компанiя «PROMET STEEL» (вiдвантаження в дальнє 

зарубiжжя).  

Способи постачання металопродукцiї: залiзничним транспортом, автотранспортом.  

Умови постачання : FCA, DAF, СРТ, FOB, EXW в редакцiї IНКОТЕРМС Офiцiйнi правила 

тлумачення торгових термiнiв Мiжнародної торгової палати (редакцiя 2000 року).  

Методи продаж:  

- дистриб'юторська мережа ТОВ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ» в мiстах: Бровари, Вишневе, Донецьк, 

Днiпропетровськ, Кременчук, Кривий Рiг, Харкiв, Одеса, Миколаїв, Севастополь, 

Сiмферополь, с. Партизанське, Львiв та iншi.  

- передача металопродукцiї на реалiзацiю за договорами комiсiї, де ПАТ "ЄМЗ" виступає 

Комiтентом, за його дорученням Комiсiонер (ТОВ «МЕТIНВЕСТ-Україна») за плату 

реалiзовує металопродукцiю як на внутрiшнiй ринок, так i в країни СНД.  

Основнi ринки збуту:  

- країни СНД: Азербайджан, Бiлорусь, Грузiя, Казахстан, Молдова, Росiя, Узбекистан;  

- далеке зарубiжжя: Болгарiя, Єгипет, Латвiя, Литва, Сирiя, Туреччина, Тунiс, Iталiя, 

Румунiя, Польща, Сербiя, Бразилiя, Iзраїль, Iндонезiя, Лiван, Ефiопiя, Нiгерiя.  

Експорт продукцiї ПАТ «ЄМЗ» вiдбувається переважно через фiрму "Metinvest International 

S.A.", яка зареєстрована в м. Женева (Швейцарiя). Ця компанiя є одним з найбiльших в 

Європi металотрейдерiв. Вона пропонує для своїх клiєнтiв повний спектр послуг: 

транспортування, страхування та фiнансування продажiв сталi та сировини. В структуру 

компанiї входять понад 20 офiсiв у рiзних країнах свiту.  

Змiн в системi збуту продукцiї протягом звiтного перiоду не вiдбулося.  

Залежностi вiд сезонних змiн немає. 

Iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн. 

Поставки сировини, а саме окатишiв, рудного концентрату та коксу, здiйснюються згiдно 

укладених пiдприємством договорiв з ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (мiсцезнаходження: 

вул. Постишева, 117, м. Донецьк, Донецька обл., Україна, 83001).  

Вантажовiдправником окатишiв є Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат. За звiтний 

перiод цiна на окатишi у порiвняннi до показникiв на початок звiтного перiоду збiльшилась 

на 5,7%.  

Вантажовiдправником рудного концентрату є Iнгулецький гiрничо-збагачувальний комбiнат. 

За звiтний перiод цiна на концентрат у порiвняннi до показникiв на початок звiтного перiоду 

збiльшилась на 10,96% . 

Вантажовiдправниками коксу та коксового дрiб‟язку – ПАТ «Авдiєвський коксохiмiчний 

завод», ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС», ПАТ «Євраз Днiпродзержинський коксохiмiчний завод», 

ПрАТ "Єнакiєвський коксохiмпром". За звiтний перiод цiна на кокс у порiвняннi до 

показникiв на початок звiтного перiоду зменшилась на 5,77%.  

Постачальниками вапняку є ПрАТ «Комсомольське рудоуправлiння», Новотроїцьке 

рудоуправлiння, ПрАТ «Докучаєвський флюсодоломiтний комбiнат». За звiтний перiод цiна 

на вапняк у порiвняннi до показникiв на початок звiтного перiоду зменшилась на 29,88%.  

Аглоруду пiдприємство отримує вiд постачальникiв: ПАТ "Криворiзький залiзорудний 

комбiнат - Україна", ВАТ «Металл-групп» -Росiя. За звiтний перiод цiни на аглоруду у 

порiвняннi до показникiв на початок звiтного перiоду збiльшилась на 21,87%. 

Агломерат пiдприємство отримує вiд ПАТ «Пiвденний гiрнично-збагачувальний комбiнат», 

ПАТ «Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча». За звiтний перiод цiна на 
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агломерат у порiвняннi до показникiв на початок звiтного перiоду збiльшилась на 19,74%. 

Протягом звiтного перiоду значних змiн в джерелах надходження сировини та змiни 

основних постачальникiв емiтента не вiдбувалось. 

В продовж всього перiоду спостерiгається перiодичне зростання вартостi сировини та 

паливно - енергетичних ресурсiв, що в свою чергу є причиною зростання витрат на 

пiдготовку, виробництво та збут продукцiї (робiт, послуг). 

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть 

емiтент. 

Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується вiдносно 

високими економiчними та полiтичними ризиками, продовжує здiйснювати економiчнi 

реформи i вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу у вiдповiдностi з 

вимогами ринкової економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi 

залежить вiд цих реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, 

прийнятих урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй 

сферах. Розвивається економiка схильна до негативного впливу падiння ринкової 

кон'юнктури та економiчного спаду, що спостерiгається в iнших країнах свiту. 

За даними Державної служби статистики України у металургiйному виробництвi, 

виробництвi готових металевих виробiв, крiм машин i устаткування, за пiдсумками 2013р. 

спад виробництва промислової продукцiї становив 5,8%, у т.ч. у виробництвi чавуну, сталi та 

феросплавiв – 1,1%, труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi – 19,1%, iншої продукцiї 

первинного оброблення сталi – 15,5%, дорогоцiнних та iнших кольорових металiв – 4,3%, 

готових металевих виробiв – 5,5%. За 2013р. виплавлено 29,1 млн. тонн чавуну, 33,2 млн. 

тонн сталi з напiвфабрикатами, отриманими безперервним литтям, випущено 17,8 млн. тонн 

готового прокату, 1,8 млн. тонн труб та трубок, профiлiв порожнистих, зi сталi. 

Фiнансовi результати ПАТ «ЄМЗ» в значнiй мiрi залежать вiд свiтових цiн i попиту на сталь, 

металургiйну продукцiю та залiзну руду i вугiлля. Цiни на металопродукцiю знаходяться пiд 

впливом численних факторiв, включаючи економiчну ситуацiю у свiтi, попит, свiтовий обсяг 

виробництва, ступiнь використання виробничих потужностей, витрати на сировину, валютнi 

курси i модернiзацiю процесу виробництва сталi. В останнi роки цiни на металопродукцiю 

вiдрiзнялися iстотною нестабiльнiстю. 

ПАТ «ЄМЗ» це один з трьох металургiйних комбiнатiв Метiнвесту в Українi. Крiм того, 

Компанiя отримує бiльшiсть залiзної руди i вугiлля вiд дочiрнiх компанiй Метiнвесту i також 

реалiзує бiльшiсть своєї продукцiї дочiрнiм компанiям Метiнвесту.  

На фонi падаючої кон'юнктури менеджмент ПАТ «ЄМЗ» зосередив основнi зусилля на 

скороченнi витрат. Як i в попереднi роки, на пiдприємствi активно велася робота у сферi 

оптимiзацiї технологiчного процесу, спрямована не тiльки на пiдвищення продуктивностi i 

зниження витрат, але i на полiпшення якостi продукцiї по всiх передiлах. 

С початку звiтного року Товариство реалiзовувало заходи, спрямованi на пiдвищення 

ефективностi виробничої дiяльностi:  

• продовжується нарощування виробничих потужностей МБЛЗ; 

• у порiвняннi з минулим роком збiльшено виробництво власного агломерату а також 

витрати "вторинних ресурсiв" (вiдходiв металургiйного виробництва) в агломерацiйнiй 

шихтi; 

• з метою зниження собiвартостi прокату на станi 550 почато використання коксового газу, 

який частково замiнив природний газ. 

Орiєнтуючись на споживача i дiючи в цiлях пiдвищення конкурентоспроможностi, 

пiдприємство постiйно працювало над засвоєнням нових видiв продукцiї i застосуванням 

нових технологiй прокатки. У звiтному перiодi емiтентом були запропонованi на ринку новi 

види готової продукцiї.  

Так 2013року впроваджено по 

Стану 550:  

- великий швелер 14П iз сталi 3СП,вироблено у 2013 роцi -5565,37 тонн – цей новий профiль 

для машинобудування i будiвельної iндустрiї з паралельними полицями,тiльки для 

росiйського споживача було вироблено 2600,00 тонн; 

- кутики нерiвнополичнi 125х80х8-1,34 тонн для вагонобудування; 

- кутики нерiвнополичнi 125х80х12-2,66 тонн для вагонобудування; 
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- швелер для вагонобудування №8В iз сталi 09Г2С- вироблено у 2013 роцi -313,87 тонн; 

- штабобульб для суднобудування несиметричний iз сталi А40 №18а вироблено 156,56 тонн; 

- штабобульб для суднобудування несиметричний iз сталi А40S: 

№10 вироблено 183,323 тонн; 

№12 вироблено 102,42 тонн; 

№14а вироблено 61,67 тонн; 

№18а вироблено 25,80 тонн.  

Стану 390:  

- арматура гвинтового профiлю №20 класу АШ500 за ТУ У 27.3.-23365425-661 iз сталi марок 

30ГС- засвоєно 519,244 тонн. 

- арматура гвинтового профiлю №22 класу АШ500 за ТУ У 27.3.-23365425-661 iз сталi марок 

30ГС- засвоєно 4675,531тонн. 

Стан 150: 

- катанка 8,5мм вироблено 758.284 тонн; 

- катанка 11,0мм вироблено 4 510,508 тонн; 

- катанка 13,0мм вироблено 1 388,839 тонн. 

Крiм того засвоєна прокатка зварювальної катанки з безперервнолiтої заготовки сталi марок 

Св-08Г2С,Св-08ГС Олiвер -3 000,483 тонн, Св-08ГА-119,651тонн, Св-08Г1НМА-148,623 

тонн. 

У стадiї обробки знаходиться питання можливостi освоєння арматурного профiлю класу 

мiцностi А1000 на станi «390». 

Публiчне акцiонерне товариство "Єнакiєвський металургiйний завод" є одним з найбiльших 

пiдприємств вiтчизняної металургiйної галузi. Останнiми роками ЄМЗ, реалiзувавши ряд 

iнвестицiйних проектiв, перетворилося на крупного i впливового гравця металургiйного 

ринку України i зайняло мiцнi позицiї на свiтовому ринку товарної заготовки.  

Основнi конкуренти ПАТ «ЄМЗ» на ринку України: 

- по катанцi i арматурному прокату: 

- ПАТ «АрселонМiтал Кривий Рiг 

- ПрАТ «Донецьксталь» - металургiйний завод» 

- ПАТ «Донецький металопрокатний завод» 

- ВАТ «Краматорський металургiйний завод iм. Куйбишева» 

- по швелерам,балкам i кутикам: 

- ПАТ «Алчевський МК» 

-ДМКД м. Днiпродзержинськ 

- Днiпровський МЗ iм. Петровського 

- ДМПЗ м. Донецьк 

- Краматорський МЗ 

- по штабобульбi для суднобудування: 

- ДМКД м. Днiпродзержинськ 

- ВАТ «Краматорський металургiйний завод iм. Куйбишева» 

- ДМЗ м. Донецьк 

Основнi конкуренти ПАТ «ЄМЗ» на експортному ринку: 

- по катанцi i арматурному прокату: 

- ВАТ «Северсталь» Череповецький МК,Росiя 

- ВАТ«ЕВРАЗ ЗСМК» м. Новокузнецьк, Росiя 

- ВАТ «Магнiтогорський металургiйний комбiнат», м. Нiжнiй Новгород 

- ВАТ «Молдавський металургiйний завод»,Молдова, м. Рибниця 

- ВАТ «Бiлоруський металургiйний завод»,Бiлорусь, м. Жлобiно 

- «Сиденар Стомана Индастрi», Болгарiя, м. Пернiк 

- по швелерам,балкам i кутникам: 

- ВАТ «Северсталь» Череповецький МК,Росiя 

- ВАТ «Магнiтогорський металургiйний комбiнат», м. Нiжнiй Новгород 

- «Захiдносибiрьский» МК 

- ВАТ «Молдавський металургiйний завод»,Молдова,м. Рибниця 

- ВАТ «Бiлоруський металургiйний завод»,Бiлорусь,м. Жлобiно 

- по штабобульбi для суднобудування: 
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- Нiжнетагiльский МК 

Працюючи над розширенням асортименту, також придiляється особлива увага якостi 

продукцiї, що виробляється, з метою забезпечення конкурентоспроможностi продукцiї i 

розширенню клiєнтоорiєнтованостi. Для цього продукцiя проходить наглядовi 

сертифiкацiйнi аудити, контрольнi випробування i пiдтвердження вiдповiдностi нормативно-

технiчної документацiї (ГОСТ, ДСТУ). 

На ПАТ «ЄМЗ» впроваджена та успiшно функцiонує система менеджменту якостi згiдно 

мiжнародному стандарту ISO 9001:2008. Дiюча система менеджменту якостi має сертифiкат 

вiдповiдностi органа з сертифiкацiї TUV Thuringen e.v. В результатi функцiонування системи 

менеджменту якостi досягнута реалiзацiї намiчених на 2013 рiк цiлей в областi якостi, 

полiпшеннi окремi показники якостi продукцiї i процесiв. У 2013 роцi був успiшно 

проведено наглядовий аудит британським сертифiкацiйним товариством «CARES», в 

результатi якого пiдтверджена дiя ранiше виданого сертифiкату вiдповiдностi процесiв 

пов'язаних з виробництвом безперервнолитої заготiвки вимогам стандарту BS EN ISO 

9001:2008.  

Продукцiя пiдприємства має сертифiкати вiдповiдностi як нацiональних так i закордонних 

органiв з сертифiкацiї: 

- TUV Thuringen e.v. на прокат гарячекатаний фасонний з конструкцiйних сталей класу 

мiцностi S 235 i S 275 згiдно вимогам стандарту DIN EN 10025-2 № 0045-CPD-0384; 

- РУП «Бiлоруський iнститут будiвельного проектування» Управлiння справами Президента 

Республiки Бiлорусь на арматуру ненапружувану для залiзобетонних конструкцiй класiв 

А240С i А500С дiаметрами 10,0-36,0мм згiдно вимогам бiлоруського стандарту СТБ 1704-

2012; 

- Орган з сертифiкацiї УКРНДIМЕТ-СЕРТ на прокат арматурний для залiзобетонних 

конструкцiй класiв А400С та А500С згiдно вимогам стандарту ДСТУ 3760-2006;.  

- «Мосэкспертстройсертификация» на прокат термомеханiчеськi змiцнений перiодичного 

профiлю з серповидними поперечними ребрами класу А500С дiаметрами 8-25мм, 28-40мм 

для армування залiзобетонних конструкцiй згiдно вимогам стандарту ГОСТ Р 52544-2006 та 

СТО АСЧМ 7-93; 

- TUV NORD на катанку сталеву дiаметром 5,5-12,5мм згiдно вимогам ASTM A-510М-2003, 

ДСТУ 2770-94/ГОСТ 30136-95, ГОСТ 14959-79, DIN EN 10016-1, -2, DIN EN 16120-1, -2; 

- Днiпропетровський орган з сертифiкацiї залiзничного транспорту на клему ПК роздiльного 

скрiплення залiзничної колiї. 

Перспективнi плани розвитку емiтента. 

Програма капiтальних iнвестицiй на 2014 рiк передбачає завершення робiт та ввод в 

експлуатацiю таких значимих стратегiчних проектiв як:  

- будiвництво установки по вдуванню пиловугiльного палива на доменних печах. Основна 

мета проекту - вiдмовитися вiд використання природного газу в доменному виробництвi. 

Установка може вдувати до 240 кг вугiльного пилу на 1 тонну чавуну, що дозволить знизити 

витрати коксу. ПВП буде використовуватися у доменних печах № 3 та № 5. 

- будiвництво комплексу нової повiтряроздiльної установки (ПРУ-1400) Проект здiйснюється 

в рамках довгострокового контракту, пiдписаного Групою Метiнвест i «Air 

Liquide»(Францiя) в червнi 2011 року. 

Нова ПРУ ЄМЗ стане першим україно-французьським проектом з постачання технiчних 

газiв, який буде здiйснюватись на умовах аутсорсингу. Блок буде обладнаний 

найсучаснiшими системами контролю безпеки. Потужнiсть ПРУ-1400 складе 40 тис.мЗ на 

годину кисню високого тиску. В результатi пуску об'єкта в Єнакiєвому буде створено 30 

високотехнологiчних i комфортних робочих мiсць. «Air Liquide» має намiр набирати 

персонал з числа жителiв мiста i навчати їх за рахунок коштiв компанiї. 

- будiвництво резервної турбоповiтродувки для доменних печей. Резервна ТПД необхiдна в 

перiод проведення планово-попереджувальних та капiтальних ремонтiв ТПД № № 5 i 6, щоб 

доменний цех не залишився без дуття, необхiдного для виплавки чавуну, а також для 

збiльшення продуктивностi доменних печей шляхом пiдвищення тиску пiд колошником 

доменної печi. 

- проведення капiтального ремонту конвертера № 1 iз замiною корпусу i газовiдвiдного 

тракту дозволить знизити вмiст у вiдхiдних газах пилу до 50 мг/ нм3. 
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На 2014 рiк заплановано виконання робiт, направлених на пiдвищення екологiчної безпеки: 

Будiвництво систем очищення на водовипусках пiдприємства в рiчку Булавiн; Реконструкцiя 

вiдстiйникiв сiрчаних вод; Замiна застарiлих систем газоочистки вапняно-вогнетривкого 

цеху. Реалiзацiя указаних проектiв дозволить виконати вимоги природоохоронних заходiв, 

що передбаченi Законодавством України. 

Проект «Будiвництво нової аглофабрики» передбачає зведення принципово нового 

агломерацiйного комплексу, який буде вiдповiдати всiм сучасним екологiчним i технiко-

економiчним вимогам. Новий масштабний об'єкт дозволить ЄМЗ в два рази збiльшити 

продуктивнiсть агломерату, але при цьому в 10 разiв знизити викиди забруднюючих речовин 

в повiтряний басейн мiста за рахунок використання ультрасучасної i надiйної технологiї з 

очищення газiв. Початок гарячих випробувань заплановано на грудень 2016 р., введення 

об'єкту в експлуатацiю в 2017 р. 

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 

10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання. 

Поставки сировини, а саме окатишiв, рудного концентрату та коксу, здiйснюються згiдно 

укладених пiдприємством договорiв з ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (мiсцезнаходження: 

вул. Постишева, 117, м. Донецьк, Донецька обл., Україна, 83001).  

Вантажовiдправником окатишiв є Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат, його доля в 

загальному обсязi постачання окатишiв складає 100%. 

Вантажовiдправником рудного концентрату є Iнгулецький гiрничо-збагачувальний комбiнат, 

його доля в загальному обсязi постачання рудного концентрату складає 100%.  

Вантажовiдправниками коксу та коксового дрiб‟язку є ПАТ «Авдiєвський коксохiмiчний 

завод» (21,42% вiд загального обсягу постачання), ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС» (16,42% вiд 

загального обсягу постачання), ПАТ «Євраз Днiпродзержинський коксохiмiчний завод» 

(27,66% вiд загального обсягу постачання), ПрАТ "Єнакiєвський коксохiмпром" (34,5% вiд 

загального обсягу постачання, мiсцезнаходження: вул. Марата,1, м. Єнакiєве, Донецька обл., 

Україна, 86400). 

Постачальниками вапняку є ПрАТ «Комсомольське рудоуправлiння» (мiсцезнаходження: 

вул. Ленiна, 1-1, м. Комсомольське, Старобешевський р-н, Донецька обл., Україна, 87250) – 

51,06% вiд загального обсягу постачання), Новотроїцьке рудоуправлiння (мiсцезнаходження: 

вул. Советська,85, смт. Новотроїцьке, Волновахський р-н, Донецька обл., Україна, 85732) – 

44,96% вiд загального обсягу постачання), ПрАТ «Докучаєвський флюсодоломiтний 

комбiнат» (мiсцезнаходження: вул. Тельмана,2, м. Докучаєвськ, Донецька область, 85740, 

Україна) – 3,98% вiд загального обсягу постачання). 

Аглоруду пiдприємство отримує вiд постачальникiв: 

- ПАТ "Криворiзький залiзорудний комбiнат - Україна" (мiсцезнаходження: вул. 

Симбирцева, 1а, м. Кривий Рiг, Україна, 50029), його доля в загальному обсязi постачання 

аглоруди складає 37,13%. 

- ВАТ«Металл-групп»-Росiя (мiсцезнаходження: вул. Южна, 12, п. Яковлево, Белгородська 

обл., 309076), його доля в загальному обсязi постачання аглоруди складає 62,87%. 

Агломерат пiдприємство отримує вiд ПАТ «Пiвденний гiрнично-збагачувальний комбiнат» 

(мiсцезнаходження: м. Кривий Рiг, Україна, 50026), його доля в загальному обсязi 

постачання агломерату складає 88,84%., ПАТ «Марiупольський металургiйний комбiнат iм. 

Iллiча» (мiсцезнаходження: м. Марiуполь, вул. Левченко, 1, Україна, 87504) – 11,16% вiд 

загального обсягу постачання) 

Протягом звiтного перiоду значних змiн в джерелах надходження сировини та змiни 

основних постачальникiв емiтента не вiдбувалось. 

Емiтент проводить свою дiяльнiсть у декiлькох країнах (Болгарiя, Домiнiканська республiка, 

Єгипет, Iндонезiя, Iталiя, Йорданiя, Лiвiя, Об`єднанi Арабськi Емiрати, Туреччина, Росiя, 

Сирiя, Литва, Бiлорусь та iншi). Країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв 

вiд загальної суми доходу за звiтний перiод – Росiя. 

  

Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п‟ять рокiв.  

Активами пiдприємства є ресурси, що їм контролюються внаслiдок минулих подiй, вiд 

використання яких очiкується отримання економiчних вигод/доходу у майбутньому, а саме : 
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основнi засоби, нематерiальнi активи, фiнансовi iнвестицiї, запаси, дебiторська 

заборгованiсть та iншi.  

Основнi засоби - матерiальнi активи, якi пiдприємство використовує для виробництва або 

постачання товарiв та послуг, для здавання в оренду iншим особам або для здiйснення 

адмiнiстративних цiлей. очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та первоначальна вартiсть бiльше 2500 гривень.  

За останнi п'ять рокiв первiсна вартiсть, основних засобiв, що надiйшли на пiдприємство за 

рахунок придбання та вводу в експлуатацiю, модернiзацiї, склала 2560967 тис. грн. (по роках 

у тис.грн.: 2009 р.- 120275, 2010 р. - 149290, 2011 р.- 1714242, 2012 р.- 402140, 2013 р.- 

175020 ).  

За останнi п'ять рокiв з баласну Товариства вибуло об'єктiв основних засобiв за рахунок 

лiквiдацiї у загальнiй сумi 59410 тис. грн. (по роках у тис.грн.: 2009 р.- 3454, 2010 р. - 6037, 

2011 р.- 1119, 2012 р.- 37627, 2013 р.- 11173 ).  

За останнi п'ять рокiв з баласну Товариства вибуло об'єктiв основних засобiв за рахунок 

продажу у загальнiй сумi 10054 тис.грн. (по роках у тис.грн.: 2009 р.- 36, 2010 р. - 1591, 2011 

р.- 153, 2012 р.- 415, 2013 р.- 7859).  

Внаслiдок переоцiнки об'єктiв основних засобiв у 2010 роцi дооцiнка первiсної 

(переоцiненої) вартостi основних засобiв склала 129278 тис. грн., у 2011 роцi уцiнка 

первiсної вартостi склала 161775,7 тис. грн., 2013 роцi дооцiнка первiсної вартостi склала 

475386 тис. грн. 

Нематерiальний актив - це iдентифiкований немонетарний актив, який не має фiзичної 

форми. Для цiлей формування фiнансової звiтностi видiляють наступнi групи нематерiальних 

активiв: права, торгова марка, лiцензiї на видобуток, програмне забезпечення та лiцензiї на 

програми, iншi нематерiальнi активи, гудвiл. 

Основними надходженнями об'єктiв нематерiальних активiв за перiод з 2009 р. по 2013 р. 

були надходження програмних продуктiв, прав на здiйснення певних видiв господарської 

дiяльностi та iншi.  

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв, що надiйшли у 2009 р. - 2242 тис.грн., у 2010 р. 

3033 тис.грн., у 2011 р. - 5677 тис.грн., у 2012 р. – 8147 тис.грн., у 2013 р.- 3364 тис.грн. 

Разом – 22463 тис.грн.  

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв, що вибували у 2010 р. - 34 тис.грн., у 2012 р. – 696 

тис.грн., у 2013 р.- 666 тис.грн. Разом – 1396 тис.грн.  

Запаси - це активи, призначенi для продажу в ходi нормальної дiяльностi, активи в процесi 

виробництва для такого продажу, активи у формi сировини або матерiалiв, призначених для 

використання у виробничому процесi або при наданнi послуг.  

За останнi п'ять рокiв запаси використовувалися для звичайної дiяльностi Товариства: 

перероблялись пiд час виробництва продукцiї, використовувались для будiвництва та 

ремонтiв основних засобiв, реалiзовувались покупцям та iн.  

За останнi 5 рокiв сума списань запасiв склала 814,5 тис.грн. (по роках: 2009 р.- 0,6 тис.грн., 

2010 р. – 4,3 тис.грн., 2011 р.- 89,7 тис.грн., 2012 р.- 657,2 тис.грн., 2013 р.- 62,7 тис.грн. ). 

Фiнансовi iнвестицiї - активи, що утримуються пiдприємством з метою збiльшення прибутку 

(вiдсотки, дивiденди, тощо), збiльшення вартостi капiталу або iнших вигод для iнвестора.  

З метою консолiдованого облiку пiдприємство враховує всi iнвестицiї в капiтал iнших 

органiзацiй за собiвартiстю. При складаннi окремої звiтностi iнвестицiї в асоцiйованi 

компанiї показуються за методом участi в капiталi. Вiдповiдно до цього методу, первiсне 

визнання iнвестицiї в бухгалтерському облiку здiйснюється за її собiвартiстю, яка 

складається з: вартостi її придбання; комiсiйних винагород; консультацiйних витрат; мит, 

податкiв, зборiв; iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з її придбанням. Станом на кожну 

звiтну дату здiйснюється коректив зазначеної iнвестицiї на належну частку змiни загального 

розмiру власного капiталу об'єкта iнвестування на пiдставi фiнансової звiтностi такого 

об'єкта 

У 2009 роцi згiдно рiшенню Наглядової ради вiд 08.12.2008 Товариством вiдчудженi 

корпоративнi права в СП ТОВ "Метален" у сумi 389445 тис. грн. 

Станом на 31.12.2008 до складу iнших фiнансових iнвестицiй у сумi 35 тис. грн. увiйшли 

акцiї ЗАТ "Технологiчний парк "Ресурси Донбасу" На початок 2009 року в результатi 

приведення звiтностi до МСФЗ списано iнвестицiї ЗАТ "Технологiчний парк "Ресурси 
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Донбасу" у сумi 35 тис. грн., iншi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2013 р. вiдсутнi. 

Дебiторська заборгованiсть - заборгованiсть контрагентiв перед заводом за операцiями 

поточного або капiтального характеру. Вона може бути довгостроковою (сроком погашення 

бiльше 12-ти мiсяцiв з дати балансу) та поточною (строком погашення до 12-ти мiсяцiв з 

дати балансу, або строком погашення бiльше 12-ти мiсяцiв, якщо в керiвника пiдприємства є 

намiр погасити її протягом перiоду до 12-ти мiсяцiв).  

За останнi п'ять рокiв товариством було списано безнадiйної дебiторської заборгованостi за 

товари, роботи, послуги на загальну суму 24957 тис.грн. (по роках у тис.грн.: 2009 р.- 0, 2010 

р. - 12076, 2011 р. - 12426, 2012 р.- 338, 2013 р. - 117). 

В 2014 роцi планується продовження реалiзацiї наймасштабнiших i прiоритетних 

стратегiчних проектiв ЄМЗ «будiвництво нового агломерацiйного цеху» (обсяг iнвестицiй, 

запланованих на 2014 рiк, становить 178662 тис. грн.) та «будiвництво комплексу з 

приготування та вдування пиловугiльного палива в доменнi печi» (обсяг iнвестицiй, 

запланованих на 2014 рiк, становить 423992,2 тис. грн.). Використання сучасної i унiкальної 

технологiї з очищення вiдхiдних газiв Meros дозволить нової аглофабрицi вiдповiдати 

жорстким нормам європейського законодавства в областi охорони навколишнього 

середовища. Зниження викидiв складе бiльш нiж 70%. Реалiзацiя стратегiчного проекту 

«будiвництво комплексу з приготування та вдування пиловугiльного палива в доменнi печi» 

дозволить iстотно знизити виробничу собiвартiсть чавуну i викиди в навколишнє середовище 

за рахунок виключення природного газу з доменної плавки. Планується використання 

технологiї вдування ПВП на всiх доменних печах. 

Також планується закiнчення впровадження та введення в експлуатацiю наступних 

iнвестицiйних проектiв: будiвництво резервної турбоповiтродувки для ДП 3,5 з метою 

забезпечення дуттям доменних печей (заплановано на 2014 рiк 17561,6 тис. грн.), 

будiвництво iнфраструктури нового кисневого блоку (заплановано на 2014 рiк 68777,5 тис. 

грн.), вiдновлення греблi i шламопроводiв (заплановано на 2014 рiк 40522,6 тис. грн.). 

Фiнансування iнвестицiйних проектiв планується здiйснити за рахунок власних коштiв. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж 

емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з 

одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, з iншого боку.  

Договори, якi укладались з Metinvest International S.A. (реєстрацiйний номер 03465/1997), 

який володiє 30,3378% акцiй емiтента:  

Договiр № 2701788  

Дата укладення: 31.12.2007  

Термiн дiї: до 31.12.2014  

Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  

Предмет договору: Продавець зобов'язується продати i поставити, а Покупець прийняти i 

оплатити металопродукцiю на умовах, викладених у контрактi i Специфiкацiях до нього.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: Необхiднiсть здiйснення вiдвантаження металопродукцiї на експорт.  

Методика цiноутворення: Контрактнi цiни погоджуються у кожнiй специфiкацiї  

 

Договiр № 2701233  

Дата укладення: 25.09.2007  

Термiн дiї: до 31.12.2014  

Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  

Предмет договору: Продавець зобов'язується продати i поставити, а Покупець прийняти i 

оплатити металопродукцiю на умовах, викладених у контрактi i Специфiкацiях до нього.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: Необхiднiсть здiйснення вiдвантаження металопродукцiї на експорт.  

Методика цiноутворення: Контрактнi цiни погоджуються у кожнiй специфiкацiї  
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Договiр № 11-000945  

Дата укладення: 28.02.2011  

Термiн дiї: до 27.02.2014  

Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  

Предмет договору: Протягом термiну дiї договору Продавець згоден продавати, а Покупець 

згоден купувати Товари вiдповiдно до умов договору.  

Сума за договором: 50 000 000,00 доларiв США. Угода з Ощадбанком, Росiя  

Пiдстава укладення: Необхiднiсть здiйснення вiдвантаження металопродукцiї на експорт.  

Методика цiноутворення: Контрактнi цiни погоджуються в кожнiй специфiкацiї.  

Договiр № 11-004013  

Дата укладення: 13.09.2011  

Термiн дiї: до виконання обов'язкiв Сторiн в повному обсязi, вiдносно скорочення викидiв на 

перiод до 31.12.12 р.  

Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  

Предмет договору: Покупка покупцем у продавця скорочень викидiв якi випущенi або 

будуть випущенi в обiг.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх додаткових угод.  

Пiдстава укладення: продаж скорочень викидiв.  

Методика цiноутворення: вартiсть скорочень викидiв, їх обсяг i умови оплати визначаються 

сторонами шляхом пiдписання додаткових угод до даного договору.  

Договiр № 11-004434  

Дата укладення: 04.08.2011  

Термiн дiї: закiнчується не ранiше нiж через 60 мiсяцiв вiд дати письмового повiдомлення 

Продавця Довiрчим 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 i експортувати металургiйну продукцiю, 

а Покупець бажає придбати товари у строки та на умовах, викладених в цьому Договорi.  

Сума за договором: вартiсть договору складається з: А) вартостi товарiв, якi повиннi бути 

поставленi Продавцем Покупцю протягом перiоду Поставки за договором; i  

Б) вартостi товарiв, якi повиннi бути поставленi Азовсталлю Покупцю протягом перiоду 

Поставки згiдно Експортним Договорами Азовсталi (така вартiсть повинна становити 

принаймнi 1 200 000 000,00 дол. США)  

Пiдстава укладення: Необхiднiсть здiйснення вiдвантаження металопродукцiї на експорт.  

Методика цiноутворення: Контрактнi цiни погоджуються в кожнiй специфiкацiї.  

Договiр № 11-005376  

Дата укладення: 09.09.2011  

Термiн дiї: до 31.12.2014  

Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  

Предмет договору: Продавець зобов'язується продати i поставити, а Покупець прийняти i 

оплатити металопродукцiю на умовах, викладених у контрактi i Специфiкацiях до нього.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: Необхiднiсть здiйснення вiдвантаження металопродукцiї на експорт.  

Методика цiноутворення: Контрактнi цiни погоджуються в кожнiй специфiкацiї  

Договiр № 11-005377  

Дата укладення: 09.09.2011  

Термiн дiї: до 31.12.2014 

Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  

Предмет договору: Продавець зобов'язується продати i поставити, а Покупець прийняти i 

оплатити металопродукцiю на умовах, викладених у контрактi i Специфiкацiях до нього.  

Сума за договором: сума договору складається з суми всiх специфiкацiй.  

Пiдстава укладення: Необхiднiсть здiйснення вiдвантаження металопродукцiї на експорт.  

Методика цiноутворення: Контрактнi цiни погоджуються у кожнiй специфiкацiї  

Договiр № 12-001731  

Дата укладення: 25.05.2012  

Термiн дiї: до 25.05.2015  
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Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  

Предмет договору: Продавець згоден продавати i Покупець згоден купувати Товари 

вiдповiдно до положень та умов цього Контракту.  

Пiдстава укладення: Необхiднiсть здiйснення вiдвантаження металопродукцiї на експорт.  

Методика цiноутворення: Контрактнi цiни погоджуються в кожнiй специфiкацiї 

Договiр № 12-003523 

Дата укладення: 21.11.2012  

Термiн дiї: до 21.11.2015  

Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  

Предмет договору: Продавець згоден продавати i Покупець згоден купувати Товари 

вiдповiдно до положень та умов цього Контракту.  

Пiдстава укладення: Необхiднiсть здiйснення вiдвантаження металопродукцiї на експорт.  

Методика цiноутворення: Контрактнi цiни погоджуються в кожнiй специфiкацiї 

Договiр № 13-003835 

Дата укладення: 13.11.2013  

Термiн дiї: закiнчується не ранiше, нiж через 36 мiсяцiв вiд дати укладання  

Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  

Предмет договору: Продавець згоден продавати i Покупець згоден купувати Товари 

вiдповiдно до положень та умов цього Контракту.  

Пiдстава укладення: Необхiднiсть здiйснення вiдвантаження металопродукцiї на експорт.  

Методика цiноутворення: Контрактнi цiни погоджуються в кожнiй специфiкацiї 

Договiр № 13-003442 

Дата укладення: 28.10.2013 

Термiн дiї: до 31.12.2014  

Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  

Предмет договору: Продавець згоден продавати i Покупець згоден купувати Товари 

вiдповiдно до положень та умов цього Контракту.  

Пiдстава укладення: Необхiднiсть здiйснення вiдвантаження металопродукцiї на експорт.  

Методика цiноутворення: Контрактнi цiни погоджуються в кожнiй специфiкацiї 

Договiр № 13-001768 

Дата укладення: 31.05.2013  

Термiн дiї: до 31.12.2015  

Сторони договору: Продавець - ПАТ «ЄМЗ», Покупець - "Metinvest International S.A."  

Предмет договору: Продавець згоден продавати i Покупець згоден купувати Товари 

вiдповiдно до положень та умов цього Контракту.  

Пiдстава укладення: Необхiднiсть здiйснення вiдвантаження металопродукцiї на експорт.  

Методика цiноутворення: Контрактнi цiни погоджуються в кожнiй специфiкацiї 

Договори, якi укладались з одноособовим членом Наглядової ради «Metinvest B.V.» 

(Нiдерланди), який володiє 55,4239% акцiй емiтента,: 

Договiр №13-000832 

Дата укладення: 15.03.2013.  

Термiн дiї: до 01.01.2016  

Сторони договору: Постачальник – «Metinvest B.V.» (Нiдерланди), Покупець – ПАТ «ЄМЗ»  

Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати у власнiсть покупця товар, а 

покупець зобов'язується прийняти вказаний товар i оплатити їх на умовах цього контракту. 

Сума за договором: 25 055 000,00 Євро. 

Пiдстава укладення: Необхiднiсть поставок основного технологiчного обладнання на об'єкт 

капiтального будiвництва. «Будiвництво установок для вдування пиловугiльного палива для 

доменних печей 1,3 та 5 ПАТ "ЄМЗ»  

Методика цiноутворення: поставка товару здiйснюється за цiнами, якi визначенi вiдповiдно 

до умов поставки та вказанi в специфiкацiях. 

  

Основнi засоби емiтента, включаючи об‟єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента 

щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання; спосiб утримання 

активiв, мiсцезнаходження основних засобiв.Крiм того, необхiдно описати екологiчнi 
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питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального 

будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких 

планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi 

дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля 

її завершення. 

Основнi засоби визнаються матерiальнi активи, якi пiдприємство використовує для 

виробництва або постачання товарiв та послуг, для здавання в оренду iншим особам або для 

здiйснення адмiнiстративних цiлей. очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) 

яких бiльше одного року та первоначальна вартiсть бiльше 2500 гривень.  

Бiльшiсть основних засобiв розташована в цехах на територiї промислових майданчикiв ПАТ 

"ЄМЗ" за адресою: пр. Металургiв, буд.9, м. Єнакiєве, Донецька обл.,Україна, 86429 та 

Макiївської фiлiї ПАТ «ЄМЗ», створеної на базi орендованого майна ПрАТ «МАКIЇВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД», мiсцезнаходження фiлiї: вул. Металургiйна, 147, Кiровський 

район, м. Макiївка, Донецька обл., Україна, 86105. Основнi засоби Вiдокремленого 

пiдроздiлу (фiлiї) ПАТ «ЄМЗ» санаторiй-профiлакторiй «Сонячний», орендованi у ПрАТ 

«ММЗ», розташованi за адресою: вул. Молокова, 1, м. Макiївка, Донецька обл., Україна, 

86139. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок поточного року становить 3 055 340 тис. грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок поточного року становить 2 654 469 тис. 

грн.  

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 2 960 869 тис. грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 2 929 452 тис. грн.  

У 2013 роцi на пiдприємствi не було основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi 

чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, крiм майна 

яке не увiйшло до статутного фонду. В звiтному перiодi основнi засоби не надавались у 

заставу. 

Станом на кiнець звiтного перiоду:  

- залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 

реконструкцiя тощо) дорiвнює 1 185 тис. грн.;  

- основнi засоби, вилученi з експлуатацiї для продажу, вiдсутнi;  

- основнi засоби, отриманi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi. 

В звiтному перiодi iндексацiя основних засобiв не здiйснювалася.  

На 31.12.2013 року була проведена переоцiнка основних засобiв. Приймаючи до уваги 

характер та використання основних засобiв при розробцi справедливої вартостi полагались 

на результати витратного пiдходу для спецiалiзованих основних засобiв (розрахунок 

залишкової вартостi замiщення), порiвняльного пiдходу - для неспецiалiзованих основних 

засобiв, для яких була доступна ринкова iнформацiя щодо покупки/продажу таких же або 

аналогiчних активiв. На пiдставi аудиторського висновку фiрми "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ" була 

визначена справедлива вартiсть основних засобiв: 

- дооцiнка первiсної (переоцiненої) вартостi у сумi 475386 тис. грн., в т. ч.: будинки, споруди 

та передавальнi пристрої 313487 тис. грн.; машини, обладнання та транспортнi засоби 161931 

тис. грн.; iншi основнi засоби (32) тис. грн. (уцiнка); 

- уцiнка зносу у сумi 708090 тис. грн.: будинки, споруди та передавальнi пристрої -184797 

тис. грн.; машини, обладнання та транспортнi засоби -510596 тис. грн.; iншi основнi засоби -

12697 тис. грн. 

Характеристика основних засобiв виробничого призначення. 

Виробництво залiзорудного агломерату 

Виробництво залiзорудного агломерату для доменного виробництва здiйснюється в 

агломерацiйному цеху з сумiшi аглоруди, залiзорудного концентрату та iнших матерiалiв на 

4-х агломашинах УЗТМ типу К-2-60, модернiзованих зi збiльшенням площi спiкання до 62,5 

м2 кожна. 

Кускування залiзних руд i тонких концентратiв перед доменною плавкою дозволяє iстотно 

полiпшити технiко-економiчнi показники роботи доменних печей, збiльшити їх 

продуктивнiсть. 

Виробництво чавуну 

В даний час доменний цех заводу має у своєму складi три дiючих доменнi печi сумарним 
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об'ємом 4618 м3: ДП № 1 - 1386 м3; ДП № 3 - 1719 м3 i ДП № 5 - 1513 м3. 

Доменна пiч № 3 введена в експлуатацiю в жовтнi 2011 року пiсля реконструкцiї iз 

збiльшенням обсягу з 1033 м3 до 1719 м3. Нова ДП-3 є найбiльшим об'єктом заводу i суттєво 

вiдрiзняється вiд двох iнших доменних печей ЄМЗ. На новiй домнi вперше в металургiї 

України впроваджено ряд самих передових технологiй i застосованi новiтнi системи 

контролю. Всi нововведення спрямованi на пiдвищення ефективностi роботи агрегату i 

зниження собiвартостi продукцiї. Так, на ДП-3 встановлено безконусний завантажувальний 

пристрiй фiрми «Пауль Вюрт» (Люксембург), який дозволяє знизити витрату коксу на 5% i 

настiльки ж пiдвищити продуктивнiсть печi. З метою збiльшення термiну роботи агрегату, 

застосована нова схема вогнетривкої кладки (футеровки) горна доменної печi. Технологiя 

дозволить збiльшити стiйкiсть футеровки в чотири рази (до 15-ти рокiв без ремонту горна). 

Екологiчну надiйнiсть комплексу ДП-3 забезпечують системи аспiрацiї та очищення 

доменного газу. Вперше в Україну доменна пiч оснащена газоочисткою «Пауль Вюрт» 

(Люксембург), яка дозволить пiдприємству позитивно вирiшити питання економiчного та 

екологiчного характеру. Установка дозволяє не тiльки проводити очищення доменного газу 

вiд шкiдливих домiшок на 99,9%, а й використовувати його в подальшому в якостi палива на 

виробничих агрегатах пiдприємства замiсть природного газу. 

Управлiння та контроль за технологiчними процесами i роботою механiзмiв ДП-3 

реалiзовується за допомогою сучасної АСУ ТП фiрми «Siemens VAI» (Австрiя). Це 

принципово нова єдина мережа управлiння, що базується на iнформацiї бiльше 5 тис. 

контрольних параметрiв. 

Також в зону контролю АСУ ТП увiйшов найважливiший енергетичний цех пiдприємства - 

теплоенергоцентраль-паровоздуходувна станцiя (ТЕЦ-ПВС), модернiзацiя якої проведена в 

рамках будiвництва комплексу ДП-3. Виробничi фонди ТЕЦ-ПВС поповнили 

турбокомпресорний агрегат (ТВД № 6) виробництва «CKD Nove Energo» (Чехiя) i блок 

оборотного водопостачання з двома вентиляторними градирнями i нiмецьким насосним 

обладнанням. Корiнне оновлення енергетичного комплексу дозволить забезпечити стабiльну 

подачу дуття на доменнi печi ЄМЗ. 

У 2007 року введено в експлуатацiю доменну пiч № 5 обсягом 1513 м3. 

У конструкцiї ДП № 5 реалiзованi сучаснi технiчнi рiшення: комбiнована система 

охолоджування, блок високотемпературних повiтронагрiвачiв конструкцiї ЗАТ "Калугiн". 

повiтронагрiвачi мають оригiнальну конструкцiю, оснащенi централiзованою станцiєю 

подачi повiтря горiння, установкою утилiзацiї тепла димових газiв, що вiдходять. Це 

дозволяє значно пiдвищити температуру дуття, скоротивши при цьому витрату коксу. 

Футеровка доменної печi виконана комбiнованою з використанням вуглецевих блокiв, 

високоглиноземистих вогнетривiв i жаромiцного бетону зарубiжних виробникiв. Ливарний 

двiр оснащений механiзмами, в приводi яких широке застосування знайшли сучаснi 

гiдравлiчнi системи, що полiпшує процес подiлу продуктiв плавки пiд час їх випуску, а 

також умови працi обслуговуючого персоналу. Конструкцiя печi передбачає можливiсть 

використання надалi технологiї вдування пиловугiльного палива, що дозволяє значно 

знизити енергоємнiсть доменного процесу. Доменна пiч оснащена сучасною АСУ ТП, яка 

включає 10 пiдсистем управлiння технологiчним процесом. 

У комплексi доменної печi, разом з новим технологiчним i енергетичним обладнанням, 

значне мiсце займають системи запобiгання шкiдливим викидам в навколишнє середовище, 

якi вiдповiдають європейським стандартам екологiчної безпеки.  

Доменна пiч № 1 має у своєму складi повiтронагрiвачi з вбудованою камерою горiння в 

кiлькостi - 4 шт. 

ДП № 3 та № 5 мають своєму складi по 3 шт. блокiв повiтронагрiвачiв системи Калугiна з 

централiзованими станцiями повiтря горiння i утилiзацiї тепла вiдхiдних димових газiв. 

Виробництво конвертерної сталi 

Конвертерний цех у складi 3-х конвертерiв по 160 тонн з розливанням сталi на машинах 

безперервного лиття заготовок МБЛЗ № 1 та МБЛЗ №2. 

До складу конвертерного цеху входять конвертерне, мiксернi i розливне вiддiлення, 

шихтовий i шлаковий двори. 

Мiксернi вiддiлення обладнано 2-ма стацiонарними мiксерами мiсткiстю по 1300 тонн кожен. 

Мiксери призначенi для тимчасового зберiгання запасiв рiдкого чавуну, завдяки чому 
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створюються умови роботи конвертерiв незалежно вiд ходу доменних печей. В мiксерах 

також вiдбувається усереднення хiмiчного складу i температури чавуну, що надходить з 

доменного цеху. 

В 2002 роцi встановлена МБЛЗ № 1 радiального типу з базовим радiусом 7м, призначена для 

вiдливання заготовок перетином 100 х 100 мм, 120 х 120 мм, 125 х 125 мм, 130х130 мм, 150 х 

150 мм, яка працює в єдиному технологiчному комплексi конвертер-ковш-пiч-MБЛ3. 

В 2004роцi споруджена друга сортова МБЛЗ № 2 i друга установка "пiч-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 рiчною продуктивнiстю до 1млн. тонн на рiк литої заготовки, в тому 

числi з розливанням заготовок круглого перерiзу. 

Виплавлюванi марки стали мiстять, в%: вуглець: вiд 0,10 до 0,85; марганець вiд 0,55 до 1,6; 

кремнiй вiд 0,15 до 0,95; сiра i фосфор не бiльше 0,050 кожного. 

Рiдка сталь розливається двох сортових шести-струмковi МНЛЗ. Перед розливанням на 

МБЛЗ сталь проходить додаткову обробку на установцi «ковш-пiч» до потрiбної якостi i 

транспортується на машини безперервного лиття заготовок.  

Виробництво прокату 

Цех виробництва прокату ПАТ «ЄМЗ» включає в себе дiлянку приймання, обробки i 

вiдвантаження заготовки, дiлянку стана 550, дiлянку правки i обробки готового прокату, 

дiлянка складування i вiдвантаження готового прокату. Технологiя прокатки полягає в 

формозмiнi вихiдного перетину злитка (заготовки) шляхом послiдовної його деформацiї в 

системi витяжних i/або фасонних калiбрiв з наданням йому розмiрiв готового профiлю. 

Стан 550 

Стан 550 спецiалiзований на виробництвi фасонних профiлiв загального, галузевого та 

спецiального призначення. Стан перекочує заготовку перетином 150х150, 140х140, 130х130, 

125х125, 120х120, 100х100мм. Нагрiвання заготовки здiйснюється в методичнiй, 

рекуперативнiй, дворяднiй, трьохзоннiй печi. 

Робоча клiть № 1 стану - обтискна, № 2 - чорнова, № 3 - друга чорнова, № 4 - передчiстова, 

№ 5 - чистова. Порiзка прокату здiйснюється на пилах гарячого рiзання i пiсля охолодження 

на холодильнику транспортується на дiлянку обробки або вiдвантаження. 

Цех прокатного виробництва МФ ПАТ «ЄМЗ» включає в себе: 

Безперервний дрiбносортовий двонитковий стан «150» побудований в 1994 р. за контрактом 

з нiмецькою фiрмою СКЕТ (ФРН). Виробнича потужнiсть стану - 901 тис. тонн на рiк. 

Виробнича площа - 5,7 га. Безперервний дротяний стан складається з 13-ти горизонтальних 

клiтей дуо, 4-х горизонтальних i 4-х вертикальних клiтей дуо консольного типу, 2-х 

десятиклетевих дротяних блокiв. Клiтi встановленi послiдовно в чотири групи: чорнову, 1-ю 

промiжну, 2-у промiжну i чистову iз загальним приводом (чистовий блок). Прокатка ведеться 

у двi нитки в чорновiй i 1-й промiжної групах клiтей i в одну нитку в клiтях 2-й промiжної 

групи i дротяного блоку. 

Склад заготовок, дiлянка завантаження заготовок, пiч з крокуючим подом, чорнова i 1-я 

промiжна групи робочих клiтей, дiлянка обробки моткiв i склад готової продукцiї 

розташованi на позначцi ± 0 м; 2-а промiжна група клiтей, чистовi прокатнi блоки, лiнiї 

водяного охолодження з трайбапаратом, виткоукладчики, лiнiї повiтряного охолодження 

виткiв прокату - на позначцi +4,0 м. 

Збiр виткiв в мотки та їх передача з позначки +4,0 м на рiвень пiдлоги цеху здiйснюється 

через шахти виткозборникiв. 

Максимальна швидкiсть прокатки - 120 м / с, розрахункова робоча вiд 23 до 110 м / с в 

залежностi вiд прокочується профiлю. 

Нагрiвання заготовок перед прокаткою на станi здiйснюється в комбiнованiй методичнiй печi 

з крокуючими балками i крокуючим подом 150 х 150 мм довжиною до 10,9 м. 

Стан забезпечений лiнiями для регульованого двостадiйного охолодження прокату, 

механiзованої лiнiєю прибирання i пакетування готової продукцiї, оснащений 

автоматизованими системами управлiння прокаткою i стеження за розкатом, а також 

локальними системами автоматичного регулювання та керування технологiчними агрегатами 

i механiзмами. 

На станi прокочується катанка з сталей марок Ст0-Ст3 по ДСТУ 2770-94 (ГОСТ 30136-95), 

SAE 1006-1086 по ASTM А510М-03, С7D-С88D по DIN EN 10016-1, -2, зварювальна катанка 
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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 сталi 

вiдповiдно до вимог стандартiв ГОСТ 1050-88 (сталь 45-60), ГОСТ 14959-79 (стали 65-85), а 

також прокат вiдповiдно до умов договорiв i контрактiв. 

Безперервний сортовий стан «390» 

Стан побудований в 2009 р. за контрактом з нiмецькою фiрмою СКЕТ. 

Проектна потужнiсть стану - 720 тис. тонн на рiк. Виробнича площа стану 4,2 га. 

Безперервний сортовий однонитковий стан 390 складається з 18 робочих клiтей дуо з 

iндивiдуальним приводом, у тому числi 8 горизонтальних, 4 вертикальних i 6 комбiнованих 

клiтей (забезпечують установку в лiнiю стану робочої клiтi або з горизонтальними, або з 

вертикальними валками). Клiтi встановленi послiдовно в три групи по шiсть клiтей в кожнiй: 

чорнову, промiжну i чистову. Клiтi № № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15-горизонтальнi, клiтi № № 2, 

4, 6 i 10 - вертикальнi, а клiтi № № 8, 12, 14, 16, 17 i 18 - комбiнованi. 

Нагрiвання вихiдних заготовок перетином 150 х150 мм i 125 х125 мм довжиною до 11,8 м 

здiйснюється в нагрiвальної печi з водоохолоджувальними балками з боковою подачею i 

боковим вивантаженням заготовок за допомогою внутрiпечних роликiв. Стан обладнаний 

холодильником, лiнiями для регульованого охолодження i термозмiцнення готового прокату, 

механiзованим дiлянкою обробки в потоцi. Максимальна швидкiсть прокатки на станi - 18 м / 

с, розрахункова робоча - вiд 2,3 до 17 м / с в залежностi вiд прокочуємих профiлерозмiрiв 

сортовий стали. 

Стан оснащений автоматизованими системами регулювання та управлiння режимами 

прокатки i роботою технологiчних агрегатiв, механiзмiв i пристроїв, системою вимiрювання 

геометрiї готового прокату в потоцi HiSECTION, лiчильником пруткiв BCB (Bar Counter, 

type B, SUND BIRSTA), а також промисловими телекамерами огляду невидимих оператору 

зон i дiлянок, технологiчної лiнiї, монiтори яких встановленi на вiдповiдних постах 

управлiння. Прокатка на станi здiйснюється з мiнiмальним натягом в чорнової i промiжної 

групах клiтей i з петлерегулiруванням в чистовiй групi. 

На безперервному станi 390 прокочуються: термозмiцнений арматурний прокат вiд № 8 до № 

32 по ДСТУ 3760:2006 (ISO 6539-2:1991, NEQ), СТО АСЧМ 7-93, ГОСТ Р 52544-2006, СТБ 

1704-2006 з рядових i низьколегованих марок сталi, прокат круглий 40 мм за ДСТУ 

4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) (EN 10060:2003, NEQ) з високовуглецевих марок сталi для 

виробництва куль, що мелють i з рядових марок сталi для виробництва бурiв шахтних 

установок, рiвнополочнi кутки вiд 25х25х3 ... 4 до 63х63х4 ... 6 по ДСТУ 2251-93 / ГОСТ 

8509-93, швелери № 6,5 по ДСТУ 3436-96/ГОСТ 8240-97, гарячекатаний арматурний прокат 

вiд № 8 до № 32 з низьколегованих марок сталi за ГОСТ 5781-82, а також продукцiя 

вiдповiдно до умов договорiв i контрактiв. 

Продукцiя виготовляється в прутках (штангах) i поставляється в пакетах масою до 10 т. 

Вся готова прокатна продукцiя, вироблена на МФ ПАТ «ЄМЗ», вiдповiдає вимогам 

стандартiв, умов контрактiв i договорiв. 

Виробничi потужностi та ступiнь використання устаткування за 2013 рiк:  

Агломерат: виробничi потужностi 2084 тис. тонн; фактичне виробництво 2345 тис. тонн, 

ступiнь використання устаткування – 112,5%.  

Чавун: виробничi потужностi 3115 тис. тонн; фактичне виробництво 2589 тис. тонн, ступiнь 

використання устаткування – 83,1 %.  

Сталь: виробничi потужностi 2700 тис. тонн; фактичне виробництво 2888 тис. тонн, ступiнь 

використання устаткування – 107,0 %.  

Прокат: виробничi потужностi 1777 тис. тонн; фактичне виробництво 1662 тис. тонн, ступiнь 

використання устаткування – 84,1 %. 

У звiтному роцi дiяли договори оренди, укладенi Товариством з ПАТ "Перший Український 

Мiжнародний банк (нежитловi примiщення для розмiщення банкоматiв), нежитлове 

примiщення для ведення господарської дiяльностi орендарiв ПрАТ "УАСК АСКА", ТОВ 

«Здравиця Плюс», ТОВ «Управлiння громадського харчування та торгiвлi» та iншi. Договори 

оренди укладенi у вiдповiдностi до дiючого законодавства України. 

Вартiсть основних засобiв переданих в оперативну оренду станом на 31.12.2013 склала 3746 

тис. грн. (знос 596 тис. грн., залишкова вартiсть 3150 тис. грн.), у тому числi по групам: 

- будинки, споруди та передавальнi пристрої 1824 тис. грн.; 



83 

 

- машини та обладнання 53 тис. грн.; 

- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 1540 тис. грн.; 

- iншi основнi засоби – 329 тис. грн.  

У 2013 р. ПАТ "ЄМЗ" одержало за операцiйною орендою вiд СП ТОВ "Метален" обладнання 

конверторного цеху, комплекс доменної печi №5, склад окатишiв та коксу з конвеєрною 

шихтоподачею на доменi печi №1,3,4, нежитловi примiщення обтискового цеху та iншi. 

Загальна первiсна вартiсть основних засобiв, одержаних за операцiйною орендою вiд СП 

ТОВ "МЕТАЛЕН", складає 1520335 тис. грн. Вiд ПрАТ «ММЗ» одержано за операцiйною 

орендою машини та обладнання на загальну суму 2433378 тис. грн., вiд ПАТ «Линде Газ 

Україна» одержано за операцiйною орендою обладнання на загальну суму 3575 тис.грн. 

Договори оренди укладенi у вiдповiдностi до дiючого законодавства України. 

У 2013 р. на пiдприємствi не було основних засобiв, одержаних за фiнансовою орендою. 

Основне екологiчне законодавство, дiя якого поширюється на емiтента i встановлює 

обмеження: ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», ЗУ «Про охорону 

атмосферного повiтря», ЗУ «Про вiдходи», «Земельний кодекс», «Водний кодекс", Кодекс 

України про надра, «Податковий Кодекс України», Наказ Мiнiстерства охорони 

навколишнього природного середовища України № 309 вiд 27.06.2006. «Про затвердження 

нормативiв гранично допустимих викидiв забруднюючих речовин вiд стацiонарних джерел i 

т. д.  

ПАТ «Єнакiєвський металургiйний завод» є найбiльшим промисловим пiдприємством м. 

Єнакiєве. Тому на пiдприємствi лежить велика вiдповiдальнiсть за монiторинг стану 

навколишнього середовища, зниження шкiдливої дiї на нього. Цю роботу на пiдприємствах 

веде вiддiл охорони навколишнього середовища (ВОНС). 

Систематичний контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферу i скиданнями 

стiчних вод у водоймища здiйснює лабораторiя аналiтичних дослiджень ВОНС. 

Мета вiддiлу охорони навколишнього середовища ПАТ «ЄМЗ» – зниження негативної дiї на 

навколишнє середовище вiд структурних пiдроздiлiв пiдприємств до нормативного рiвня, що 

є можливим тiльки при постiйнiй роботi по реконструкцiї основних виробничих процесiв, 

впровадженнi сучасних маловiдходних технологiй i одночасному будiвництвi 

природоохоронних споруд. Саме така робота i ведеться на пiдприємствi.  

У звiтному перiодi проведена робота по пiдвищенню надiйностi i полiпшенню ефективностi 

роботи дiючих об'єктiв природоохоронного призначення (капiтальнi i поточнi ремонти): 

В 2013р. витрати природоохоронних заходiв склали: 164587,873 тис. грн., зокрема: 

Витрати на розробку проектної документацiї, реконструкцiю у сумi 80269,999 тис. грн.:  

- по захисту водного басейну 348,166 тис. грн.  

- по захисту воздушного басейну 52007,755 тис. грн.  

- поводження з вiдходами виробництва 27914,078 тис. грн.  

Витрати на капiтальний ремонт у сумi 80833,472 тис. грн.:  

- по захисту водного басейну 2886,631тис. грн.  

- по захисту воздушного басейну 77946,841 тис. грн.  

Поточнi витрати у сумi 3484,402 тис. грн.  

- по захисту водного басейну 694,481 тис. грн.  

- по захисту воздушного басейну 2789,921 тис. грн.  

Витрати на розробку проектної документацiї, реконструкцiю та впровадженню нових 

об'єктiв природоохоронного призначення за 2013 р., склали,  

– по захисту водного басейну: 

Розроблено проекти природоохоронного призначення. 

Витрати – 348,166 тис. грн. 

– по захисту повiтряного басейну: 

Отримано позитивний експертний звiт по стадiї Проект. Компанiєю «ТЮФ Норд Україна» 

проведено зовнiшнiй аудит стадiї Проект. Проведений демонтаж п'яти об'єктiв на територiї 

ПАТ «ЄКХП». Виданий для розгляду службам замовника перший етап робiт з детального 

iнжинiрингу SVAI. Проводиться пiдготовка контракту з SVAI на поставку обладнання та 

послуг.  

Витрати – 51298,013 тис. грн.  

Так само розробленi проекти природоохоронного призначення.  
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Витрати – 709,742 тис. грн.  

– поводження з вiдходами виробництва:  

Ведуться роботи з реконструкцiї об'єднаного шламонакопичувача з метою створення 

додаткової ємкостi для розмiщення вiдходiв (шламiв) доменного та конвертерного 

виробництва. Витрати –27914,078 тис. грн.  

Згiдно «Податкового Кодексу України», за забруднення навколишнього природного 

середовища i використання водних ресурсiв за 2013р., нарахованi платежi: 

ПАТ «ЄМЗ» в сумi 22355,958 тис. грн., зокрема: 

1. Платня за викиди забруднюючих речовин в атмосферу – 10192,324 тис. грн.,  

2. Платня за скидання забруднюючих речовин у воднi басейни – 137,307 тис. грн. 

3. Платня за розмiщення вiдходiв виробництва – 12026,327тис. грн. 

Макiївська фiлiя ПАТ «ЄМЗ» в сумi 453,576 тис. грн., зокрема: 

1. Платня за викиди забруднюючих речовин в атмосферу – 359,508 тис. грн. 

2. Платня за скидання забруднюючих речовин у воднi басейни – 89,096 тис. грн. 

3. Платня за розмiщення вiдходiв виробництва – 4,972 тис. грн. 

Податок на спец. водокористування ПАТ «ЄМЗ» – 9719,315 тис. грн. 

Податок на спец. водокористування Макiївська фiлiя ПАТ «ЄМЗ» – 1116,924 тис. грн. 

Основнi фактори, що впливають на дiяльнiсть емiтента, це: 

забруднення повiтряного i водного басейнiв, грунтiв в зв‟язку з : 

– недостатнiм оснащенням джерел викидiв пилогазоочистним обладнанням; 

– недостатнiм очищенням на випусках стiчних вод; 

– недостатнiм ринком збуту шлакiв металургiйного виробництва; 

– вiдсутнiстю вiльних площ для розмiщення вiдходiв виробництва. 

На пiдприємствi впроваджена i функцiонує система менеджменту навколишнього 

середовища вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 14001:2004. У 2013р. 

проведено ресертифiкацiйний аудит за системою менеджменту навколишнього середовища 

на вiдповiднiсть вимогам мiжнародного стандарту IСО14001: 2004, отримано сертифiкат, 

термiном дiї до 29.12.2016р., також була сертифiкована за системою менеджменту 

навколишнього середовища Макiївська фiлiя ПАТ "ЄМЗ".  

Протягом останнiх рокiв пiдприємство успiшно проводить програму технiчного 

переозброєння, в якiй враховуються європейськi стандарти екологiчної безпеки. Пошук 

рiшення екологiчних проблем здiйснюється в 2-х напрямах: 

– технологiчний, пов'язаний з пошуком i реалiзацiєю ресурсо – енергозберiгаючих i 

маловiдходних технологiй; 

– економiчний, спрямований на впровадження природозахисних пристроїв i технологiй, що 

уловлюють i знешкоджують шкiдливi викиди в атмосферу, скиди у водоймища, зменшують 

обсяги утворення виробничих i побутових вiдходiв. 

В звiтному перiодi витрати на поточний ремонт склали 102 647 тис. грн., витрати за 

аналогiчний перiод року, що передував звiтному, складали 99 096 тис. грн.  

В звiтному перiодi витрати на капiтальний ремонт склали 110 769 тис. грн., витрати за 

аналогiчний перiод року, що передував звiтному, складали 161 375 тис. грн.  

Збiльшення витрат на поточний ремонт обумовлено збiльшенням обсягiв виконаних робiт в 

межах поточного ремонту. 

Зменшення витрат на капiтальний ремонт обумовлено перiодичнiстю капiтальних ремонтiв 

основних технологiчних агрегатiв, що впливає на обсяг запланованої програми ремонтiв на 

рiк. 

В звiтному перiодi капiтально вiдремонтованi наступнi об'єкти: 

- Аглофабрика: мультициклон агломашини №1, РГК-1,2; 

- Домений цех: ДП-1, ДП-5, будiвля ДП-1; 

- Конвертерний цех: мiксер № 2; машина вибивки футеровки TML; УКП – 1,2; МБЛЗ -1,2; 

- Управлiння з переробки та пiдготовки металургiйних шлакiв i металевого брухту: 

перевантажувачи металiчного лому №2,3,8,9, гран.установка; 

- Цех мереж i пiдстанцiй: кабельнi мережi; 

- Цех водопостачання: водопiдготовка ДП-5, МБЛЗ i УКП, радiальний вiдстiйник 

конвертерної газоочистки №2; 

- Газовий цех: газоочистки ДП №1, 5; 
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- Цех вентиляцiї: електрофiльтри ливарного двору та пiдбункерного примiщення ДП-5, СОК; 

- Управлiння залiзничного транспорту: ремонт тепловозiв, гiдропередач та залiзничної колiї. 

- Цех прокатного передiлу МФ: стан 390, нагрiвальна пiч стана 390, електромостовий кран 

№33; 

- Управлiння соцiально-побутового забезпечення: асфальтування дорiг. 

Особлива увага придiляється питанню пiдтримки будiвель i споруд заводу в належному 

станi. Так в 2013 р. проведено капiтальнi ремонти: 

- будiвель агломерацiйного цеху; 

- крiвлi ливарного двору ДП №1; 

- в конвертерному цеху: головного корпусу та корпусу мiксерного вiддiлення; 

- будiвель цеху прокатного передiлу Макiївської фiлiї ПАТ «ЄМЗ»; 

- будiвель цеху водопостачання, цеху енергозабезпечення та управлiння з технiчного 

обслуговування та ремонтам.  

До складу статтi Балансу 1005 "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї " станом на 31.12.2013 р. у 

сумi 936956 тис. грн. увiйшли:  

- реконструкцiя доменної печi №3 - 3409 тис. грн.;  

- утилiзацiя вiдходiв, вiдновлення дамби шламонакопичувача – 178100 тис. грн.;  

- реконструкцiя аглофабрики - 77500 тис. грн.;  

- придбання (виготовлення) основних засобiв виробничого призначення – 24761 тис. грн.;  

- придбання (виготовлення) iнших необоротних активiв - 4 тис. грн.;  

- будiвництво резервної ТДВ для ДП - 124624 тис. грн.;  

- будiвництво аварiйного водопостачання доменних печей -1900 тис. грн.;  

- збiльшення мiсткостi середнього парку ст. Сортувальна - 579 тис. грн.;  

- будiвництво огорожi заводу - 3390 тис. грн.;  

- установка компресора К 1700 в кисневому цеху – 14400 тис. грн.;  

- будiвництво iнфраструктури нового кисневого блоку -161169 тис. грн.;  

- перевiд стана 390 на коксовий газ -12 тис. грн.; 

- установка вдування пиловугiльного палива -338779 тис. грн.; 

- органiзацiя автостоянок на призаводський територiї – 62 тис. грн. 

- будiвництво систем очисткиi на водовипусках р. Булавiн – 9 тис. грн.;  

- установка прес-ножиць в копровому цеху – 8258 тис. грн.  

Як i в попереднi роки, пiдприємство продовжує вкладати кошти в капiтальне будiвництво та 

реконструкцiю. 

В цiлому витрати на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв склали 468171 тис. грн. при 

плануваннi 1516564 тис. грн., в тому числi суттєвi проекти: 

1. Будiвництво резервної турбоповiтродувки для ДП 3,5 з метою забезпечення дуттям 

доменних печей в повному обсязi у зв'язку з високим моральним, фiзичним зносом i 

вiдсутнiстю резерву iснуючих ТПВ. Завершення будiвництва планується на 2014 рiк. Було 

заплановано на рiк 33209 тис. грн. Фактичнi витрати у звiтному перiодi склали 27494 тис. 

грн. заплановано на 2014 рiк 17561,6 тис. грн. 

2. Вiдновлення греблi i шламопроводiв (Белiков Яр) з метою збiльшення мiсткостi 

шламонакопичувача до 3-х млн.м3 . Завершення будiвництва планується на 2014 рiк. Було 

заплановано на рiк 25887 тис. грн. Фактичнi витрати у звiтному перiодi склали 22434 тис. 

грн. заплановано на 2014 рiк 40522,6 тис. грн. 

3. Охоронний захiд - будiвництво периметру заводу. Завершення будiвництва планується на 

2014 рiк. Було заплановано на рiк 3808 тис. грн. Фактичнi витрати у звiтному перiодi склали 

1461 тис. грн. заплановано на 2014 рiк 732,5 тис. грн. 

4. Вдування пиловугiльного палива з метою зниження об'ємiв споживання природного газу i 

коксу та полiпшення екологiчних показникiв. Було заплановано на рiк 742978 тис. грн. 

Фактичнi витрати у звiтному перiодi склали 85377 тис. грн. Завершення будiвництва 

планується на 2014 рiк., заплановано на 2014 рiк 423992,2 тис. грн. 

5. Будiвництво нового агломерацiйного цеху з метою збiльшення продуктивностii 

агломерату, i зниження викидiв забруднюючих речовин в повiтряний басейн мiста. Було 

заплановано на рiк 64821 тис. грн. Фактичнi витрати у звiтному перiодi склали 53563 тис. 

грн. Завершення будiвництва планується на 2016 рiк., заплановано на 2014 рiк 178662 тис. 

грн. 
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6. Будiвництво iнфраструктури нового кисневого блоку з метою пiдготування майдана пiд 

складування обладнання i забезпечення зовнiшньої iнфраструктури блоку. Було заплановано 

на рiк 167410 тис. грн. Фактичнi витрати у звiтному перiодi склали 106008 тис. грн. 

Завершення будiвництва планується на 2014 рiк., заплановано на 2014 рiк 68777,5 тис. грн. 

Фiнансування iнвестицiйних проектiв здiйснюється за рахунок власних коштiв. 

  

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента; ступiнь залежностi вiд законодавчих або 

економiчних обмежень. 

1 вересня 2013 р. набрав чинностi Закон “Про внесення змiн до Податкового кодексу України 

щодо трансфертного цiноутворення” №408-VII (далi - Закон про трансферне цiноутворення), 

який передбачає посилення контролю за трансфертним цiноутворенням в Українi. 

Пiд регулювання нових правил трансфертного цiноутворення визначених Законом 

пiдпадають компанiї, якi проводять контрольованi операцiї - операцiї на суму вiд 50 млн.грн 

календарний рiк з такими категорiями осiб: 

- операцiї з взаємопов'язаними особами-резидентами, якщо такий резидент на початок 

звiтного року: 

- задекларував збиток за попереднiй звiтний рiк; 

- застосовує спецiальний режим оподаткування; 

- є платником податку на прибуток та/або ПДВ за ставкою, що вiдрiзняється вiд основної; 

-не є платником податку на прибуток пiдприємств та/або ПДВ; 

- операцiї з взаємопов'язаними особами-нерезидентами; 

- операцiї з нерезидентами, якi зареєстрованi або фактично платять податок на прибуток в 

юрисдикцiях, де ставка цього податку на 5 i бiльше вiдсоткових пунктiв нижче, нiж в 

Українi. 

Положення Закону про трансфертне цiноутворення встановлюють, що платнику податкiв 

необхiдно: 

- повiдомляти податковi органи про проведення контрольованих операцiй до 1 травня року, 

наступного за звiтним; 

- надавати документацiю з трансфертного цiноутворення за контрольованих операцiях за 

запитом податкових органiв протягом: 

- 2 мiсяцiв - у разi великих платникiв податкiв; 

ПАТ «ЄМЗ» є збитковим пiдприємством з-за реалiзацiї металопродукцiї нижче повної 

собiвартостi, тому для пiдприємства необхiдно буде доводити перед податковими органами, 

що цiни реалiзацiї є звичайними ринковими. 

  

Факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення 

законодавства. 

У звiтному 2013 роцi ПАТ "ЄМЗ" були сплаченi штрафнi санкцiї на загальну суму 469,8 тис. 

грн., з них: 

- штрафи за порушення в сплатi ЄСВ згiдно акта перевiрки у сумi 2,6тис. грн., сплаченi 

Управлiнню Пенсiйного фонду України у м.Єнакiєве; 

- штрафи за пошкодження вагонiв у сумi 229,4 тис. грн., сплаченi Вагонному депо Ясинувата 

Державного пiдприємства «Донецька залiзниця i Державному пiдприємству «Донецька 

залiзниця»; 

- штрафи за невiрно вказаний адрес у сумi 2,4 тис.грн., сплаченi Ясинуватськiй дирекцiї 

залiзничних перевезень Державного пiдприємства «Донецька залiзниця»; 

- штрафи за неочищенi вагони у сумi 12,3 тис. грн., сплаченi Державному пiдприємству 

«Донецька залiзниця»; 

- штрафи за вiдмову вiд вантаження у сумi 1,6 тис. грн., сплаченi ТОВ «Мединський i К»; 

- штрафи за несплату ПДВ , мита та вiдшкодування збитку за скидання забруднюючих 

речовин у сумi 6,5 тис.грн., сплаченi головному управлiнню державної казначейської служби 

України в Донецькiй областi; 

- штрафи згiдно рiшення господарського суду у сумi 141,6тис.грн., сплаченi вiддiлу 

державної виконавчої служби Єнакiєвського мiського управлiння юстицiї, у сумi 25,6 
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тис.грн. сплаченi товариствузобмеженоювiдповiдальнiстю "УКРСПЕЦСЕРВIС",у сумi 41,5 

тис.грн., сплаченi товариству з обмеженою вiдповiдальнiстюТОРГОВИЙ БУДИНОК 

"ФЕРРIТ"; 

- штрафи за спецiальне використання води у сумi 5,5 тис.грн.,сплаченi мiсцевому бюджету м. 

Макiївки; 

- iншi у сумi 0,8 тис. грн. 

  

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого 

капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв 

емiтента. 

Структура капiталу на 31.12.2013 р. склала 19036996 тис. грн., в тому числi: 

власний капiтал 226272 тис. грн., забезпечення наступних витрат i платежiв 372920 тис. грн., 

довгостроковi зобов'язання 893038 тис.грн., поточнi зобов'язання 17544 766 тис. грн., доходи 

майбутнiх перiодiв 0 тис. грн. 

Резервний капiтал станом на 31.12.2013 склав 40224 тис.грн. 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на початок року 0,006, на кiнець року 0,008; 

Низькiй коефiцiєнт вказує на те що, пiдприємство не спроможне термiново сплачувати по 

своїх поточних зобов'язаннях. Це становить за обов'язок пiдприємству вжити заходiв до 

змiцнення фiнансового становища шляхом мобiлiзацiї позапланового вiдволiкання коштiв в 

оборотнi активи. Важливим засобом пiдвищення платоспроможностi є вживання заходiв до 

своєчасного стягнення коштiв з дебiторiв, що дозволить, у свою чергу, погасити 

заборгованiсть по зобов'язаннях. 

Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi на п. р. 1,704, на к. р. 0,793;  

Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi вiдрiзняється вiд коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi тим, 

що в його чисельнику вказується сума дебiторської заборгованостi. Цей коефiцiєнт 

вважається теоретично достатнiм, якщо складає 0,7-0,8. Промiжний коефiцiєнт лiквiдностi 

знизився на кiнець перiоду, але через значну питому вагу дебiторської заборгованостi в 

структурi балансу знаходиться на рiвнi, що свiдчить про достатню платоспроможнiсть, тобто 

пiдприємство в змозi за рахунок наявних коштiв, цiнних паперiв i стягненої дебiторської 

заборгованостi погасити свої першочерговi зобов'язання.  

Загальний коефiцiєнт лiквiдностi на п. р. 1,827, на к. р 0,862. 

На кiнець року коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi знизився, та не вiдповiдає нормi (1,0). Цей 

коефiцiєнт показує, скiльки грошових одиниць (тис. грн.) оборотних активiв припадає на 

одну грошову одиницю поточних зобов'язань. Тобто на кiнець року здатнiсть пiдприємства 

погасити поточнi зобов'язання знизилася. 

  

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду 

(загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв. 

Реалiзацiя виготовленої продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв та контрактiв. У 

2013 роцi ПАТ "ЄМЗ" були укладенi договори(контракти) з основними клiєнтами зi збуту 

металопродукцiї: ТОВ «МЕТIНВЕСТ-Україна», ТОВ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ», ПАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ» (вiдвантаження по Українi), ТОВ «МЕТIНВЕСТ-Україна» та ТОВ 

«МЕТIНВЕСТ ЄВРАЗIЯ» (вiдвантаження в країни СНД) та фiрма «Metinvest International 

S.A.», компанiя «PROMET STEEL» (вiдвантаження в дальнє зарубiжжя).  

На кiнець звiтного перiоду укладено, але ще не виконано договори (контракти) на реалiзацiю 

1288,158 тонн металопродукцiї на загальну суму 2955 тис. грн. 

  

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення 

виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi 

можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому). 

В 2014 роцi планується продовження реалiзацiї наймасштабнiших i прiоритетних 

стратегiчних проектiв ЄМЗ «Будiвництво нового агломерацiйного цеху» та «Будiвництво 

установки по вдуванню пиловугiльного палива на доменних печах».  
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Проект «Будiвництво нового агломерацiйного цеху» передбачає зведення принципово нового 

агломерацiйного комплексу, який буде вiдповiдати всiм сучасним екологiчним i технiко-

економiчним вимогам. Новий масштабний об'єкт дозволить ЄМЗ в два рази збiльшити 

продуктивнiсть агломерату, але при цьому в 10 разiв знизити викиди забруднюючих речовин 

в повiтряний басейн мiста за рахунок використання ультрасучасної i надiйної технологiї з 

очищення газiв. Початок гарячих випробувань заплановано на грудень 2016 р., введення 

об'єкту в експлуатацiю в 2017 р. 

Основна мета проекту «Будiвництво установки по вдуванню пиловугiльного палива на 

доменних печах» - вiдмовитися вiд використання природного газу в доменному виробництвi. 

Установка може вдувати до 240 кг вугiльного пилу на 1 тонну чавуну, що дозволить знизити 

витрати коксу. ПВП буде використовуватися у доменних печах № 3 та № 5. 

Програма капiтальних iнвестицiй на 2014 рiк передбачає завершення робiт та ввiд в 

експлуатацiю таких значимих стратегiчних проектiв як:  

- будiвництво комплексу нової повiтряроздiльної установки (ПРУ-1400) Проект здiйснюється 

в рамках довгострокового контракту, пiдписаного Групою Метiнвест i «Air 

Liquide»(Францiя) в червнi 2011 року. 

Нова ПРУ ЄМЗ стане першим україно-французьким проектом з постачання технiчних газiв, 

який буде здiйснюватись на умовах аутсорсингу. Блок буде обладнаний найсучаснiшими 

системами контролю безпеки. Потужнiсть ПРУ-1400 складе 40 тис.мЗ на годину кисню 

високого тиску. В результатi пуску об'єкта в Єнакiєвому буде створено 30 

високотехнологiчних i комфортних робочих мiсць. «Air Liquide» має намiр набирати 

персонал з числа жителiв мiста i навчати їх за рахунок коштiв компанiї. 

- будiвництво резервної турбоповiтродувки для доменних печей. Резервна ТПД необхiдна в 

перiод проведення планово-попереджувальних та капiтальних ремонтiв ТПД № № 5 i 6, щоб 

доменний цех не залишився без дуття, необхiдного для виплавки чавуну, а також для 

збiльшення продуктивностi доменних печей шляхом пiдвищення тиску пiд колошником 

доменної печi. 

- проведення капiтального ремонту конвертера № 1 iз замiною корпусу i газовiдвiдного 

тракту дозволить знизити вмiст у вiдхiдних газах пилу до 50 мг/ нм3. 

На 2014 рiк заплановано виконання робiт, направлених на пiдвищення екологiчної безпеки: 

Будiвництво систем очищення на водовипусках пiдприємства в рiчку Булавiн; Реконструкцiя 

вiдстiйникiв сiрчаних вод; Замiна застарiлих систем газоочистки вапняно-вогнетривкого 

цеху. Реалiзацiя указаних проектiв дозволить виконати вимоги природоохоронних заходiв, 

що передбаченi Законодавством України. 

  

Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок. 

Витрати на проведення дослiджень у 2013 роцi планувалися на рiвнi 3615200 грн, фактично 

за цiєю статтею витрачено 2735000 грн.  

У 2013 роцi були запланованi та проведенi дослiдницькi роботи iз залученням фахiвцiв: 

Iнституту чорної металургiї iм. Некрасова НАН України. Основний напрямок дослiджень - 

Розробка граничних критерiїв теплових навантажень на холодильники горна i вєрхнєй 

лещадi доменних печей № 3 та № 5.; 

Розробка i вдосконалення технологiчних прийомiв i заходiв, що сприяють еконномiї коксу та 

пiдвищенню стабiльностi роботи ДП № 3 та № 5 в сформованих шихтових i технологiчних 

умовах; 

Дослiдження комплексу металургiйних i фiзико-хiмiчних властивостей вторинних ресурсiв i 

розробка рекомендацiй з їх рацiонального використання. 

ТОВ Технопарк ДонДТУ «УНIТЕХ». Основний напрямок дослiджень - Дослiдження 

гiдроди-намiчних умов перемiшування металу в 6-ти струмковому промковше i розробка 

конструкцiї внутрiшньої порожнини промковша i металоприємника, що враховує умови, що 

виникають при розливаннi наддовгими серiями з пiдвищеною швидкiстю витяжки заготовки.  

Iнститут проблем матерiалознавства iм. I.М. Францевича НАН України. Основний напрямок 

дослiджень - Удосконалення технологiї виробництва вуглецевої катанки з метою усунення 

де-фектiв пов'язаних з пiдвищеною крихкiстю. 

Державний вищий навчальний заклад «Донецький нацiональний технiчний унiверситет". 
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Основний напрямок дослiджень - «Удосконалення технологiї виробництва високовуглецевої 

ка-танки з метою усунення дефектiв, пов'язаних з пiдвищеною крихкiстю». 

ТОВ «IНIЦИАТIВА». Основний напрямок дослiджень – технiчне обстеження ДП№1 з 

видачей технiчних та технологiчних рекомендацiй по її подальшої експлуатацiї. 

Нацiональна металургiйна академiя України. Основний напрямок дослiдження - розробка, 

оптимiзацiя i впровадження оптимальної конструкцiю кисневої фурми i технологiю продувки 

конвертерної ванни, що забезпечує полiпшення теплового балансу плавки, зниження чаду 

залiза.  

  

Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його 

посадовi особи.  

Протягом 2013 року на адресу Товариства надiйшло 34 позовнi заяви на загальну суму 

9121161,33грн., з них: 2 знаходяться на розглядi на суму 11829,70грн. i 10108,08 дол.США, 3 

вiдмовлено повнiстю на суму 5699854,88 грн. (893645,15 грн. – вiдмовлено при частковому 

задоволеннi вимог), решта – задоволено (в т.ч. частково) на загальну суму 2527661,30 грн. 

Станом на 31.12.2013 р. на розглядi в судi знаходилися наступнi позови, пред‟явленi на 

адресу ПАТ «ЄМЗ» (Вiдповiдач): 

1. На розглядi в Регiональному Третейському судi України при Асоцiацiї «Регiональна 

правова група» знаходився позов ПАТ «Могильов-Подiльский завод газового обладнання та 

приборiв» про стягнення заборгованостi та пенi на суму 54089,70 грн. Дата вiдкриття 

провадження у справi 10.07.2013 р. На даний час позов судом задоволено у повному обсязi. 

2. На розглядi в Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй 

палатi Росiйської федерацiї знаходиться позов ВАТ «Лебединский ГОК» про стягнення пенi 

за несвоєчасну оплату продукцiї в сумi 10108,08 дол.США. Дата вiдкриття провадження у 

справi 06.09.2013 р. На даний час позов знаходиться на розглядi. 

3. На розглядi в Апеляцiйному судi Донецької областi знаходився позов гр. Барабанової Н.I. 

про стягнення моральної шкоди в сумi 100 000 грн. Дата вiдкриття провадження у справi 

02.12.2013 р. На даний час позов судом задоволено частково на суму 9000,00 грн. 

4. На розглядi в Єнакiєвському мiському судi Донецької областi знаходився позов гр. 

Крючкової Л.К. про стягнення моральної шкоди в сумi 50 000 грн. Дата вiдкриття 

провадження у справi 18.12.2013 р. На даний час позов судом задоволено частково на суму 

18000,00 грн. 

5. На розглядi в Єнакiєвському мiському судi Донецької областi знаходився позов гр. 

Познiхiренко Ю.В. про змiну причини звiльнення, стягнення вихiдної допомоги та моральної 

шкоди на суму 11829,70 грн. Дата вiдкриття провадження у справi 18.12.2013 р. На даний час 

в задоволенi позову вiдмовлено. 

6. На розглядi в Господарському судi Донецької областi знаходився позов ТОВ «Охорона-

Рiвне» про Стягнення заборгованостi в сумi 67041,24 грн. Дата вiдкриття провадження у 

справi 18.12.2013 р. На даний час позов судом задоволено у повному обсязi. 

Протягом 2013 року Товариством направлено до суду 13 позовiв на загальну суму 

41522635,86 грн., з них вiдмовлено по 3 на суму 5312289,33 грн., решта – задоволенi в 

повному обсязi. 

Станом на 31.12.2013 р. на розглядi в судi знаходилися наступнi позови, пред‟явленi ПАТ 

«ЄМЗ» (Позивач): 

1. На розглядi в Харкiвському апеляцiйному господарському судi знаходився позов до ЗАТ 

«Елтехком» про повернення безпiдставно набутого майна в сумi 1267350,00 грн. Дата 

вiдкриття провадження у справi 31.01.2013 р. На даний час судом вiдмовлено в задоволеннi 

позовних вимог. 

2. На розглядi в Харкiвському апеляцiйному господарському судi знаходився позов до ТОВ 

«Харкiвенергоремонт плюс» про стягнення штрафу за порушення умов договору пiдряду в 

сумi 4044939,33 грн. Дата вiдкриття провадження у справi 17.10.2013 р. На даний час судом 

вiдмовлено в задоволеннi позовних вимог. 

3. На розглядi в Донецькому апеляцiйному адмiнiстративному судi знаходився позов до 

СДПI по обслуговуванню великих платникiв в м. Донецьку Мiжрегiонального управлiння 

Мiндоходiв про стягнення сум бюджетного вiдшкодування ПДВ в сумi 22085,00 грн. Дата 
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вiдкриття провадження у справi 22.11.2013 р. На даний час позов судом задоволено. 

Судових справ, стороною в яких виступають посадовi особи Товариства, станом на 

31.12.2013 р. немає. 

  

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента. 

Основнi показники виробничої дiяльностi ПАТ "ЄМЗ" протягом 2010-2013 р.р.: 

Агломерат: 2010 р. – 1 731,2 тис. тонн, 2011 р. – 1 947,2 тис. тонн, 2012 р. – 2 219,7 тис. тонн, 

2013 р. – 2 345,0 тис. тонн, що на 125,3 тис. тонн (5,6%) бiльше в порiвнянi з 2012 роком. 

Чавун: 2010 р. – 2 163,5 тис. тонн, 2011 р. – 2 342,0 тис. тонн, 2012 р. – 2 464,5 тис. тонн, 2013 

р. – 2 588,5 тис. тонн, що на 124,0 тис. тонн (5,0%) бiльше в порiвнянi з 2012 роком. 

Сталь (у т.ч. злитки ): 2010 р. – 2 497,2 тис. тонн, 2011 р. – 2 666,9 тис. тонн, 2012 р. – 2 731,9 

тис. тонн (злитки не вироблялись), 2013 р. – 2 888,1 тис. тонн (злитки не вироблялись), що на 

156,2 тис. тонн (5,7%) бiльше в порiвнянi з 2012 роком. 

Виробництво сортового прокату: 2010 р. – 138,8 тис. тонн, 2011 р. – 1 317,3 тис. тонн, 2012 р. 

– 1 642,1 тис. тонн, 2013 р. – 1 678,8 тис. тонн що на 36,7 тис. тонн. (2,2%) бiльше в порiвнянi 

з 2012 роком. 

Структура капiталу на 31.12.2013 р. склала 19 036 996 тис. грн. (20 051 045 тис. грн станом 

на 31.12.2012, зменшення на -1 014 049 тис. грн.), в тому числi: 

• власний капiтал 226 272 тис. грн.(358 028 тис. грн. станом на 31.12.2012, зменшення на -131 

756 тис. грн.),  

• забезпечення наступних витрат i платежiв 372 920 тис. грн. (341 278 тис. грн. станом на 

31.12.2012, збiльшення на 31 642 тис. грн.),  

• довгостроковi зобов'язання 893 038 тис. грн. (10 088 747 тис. грн. станом на 31.12.2012, 

зменшення на – 9 195 709 тис. грн.),  

• поточнi зобов'язання 17 544 766 тис. грн. (9 262 992 тис. грн. станом на 31.12.2012, 

збiльшення на 8 281 774тис. грн.),  

За результатами дiяльностi пiдприємства за 2013 рiк був отриманий чистий збиток у розмiрi - 

496 019 тис. грн. За 2012 рiк отриман чистий прибуток 69 431 тис. грн. 

Структура власного капiталу товариства: 

• статутний капiтал 160 898 тис. грн. (160 898 тис. грн. станом на 31.12.2012, вiдхилення 0 

тис. грн.); 

• iнший додатковий капiтал 688 083 тис. грн. (373 440 тис. грн. станом на 31.12.2012, 

збiльшення на 314 643 тис. грн.); 

• резервний капiтал 40 224 тис. грн. (40 224 тис. грн. станом на 31.12.2012, вiдхилення 0 тис. 

грн.); 

• нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - 661 826 тис. грн. (- 215 612 тис. грн. станом 

на 31.12.2012, збiльшення збитку на - 446 214 тис. грн.); 

• вилучений капiтал – 1 107 тис. грн. ( - 922 тис. грн. станом на 31.12.2012, збiльшення на -

185 тис. грн.); 

Всього власний капiтал: станом на 31.12.2013 р. 226 272 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. 358 

028 тис. грн., зменшення – 131 756 тис. грн. 

В продовж всього перiоду спостерiгається перiодичне зростання вартостi сировини та 

паливно - енергетичних ресурсiв, що в свою чергу є причиною зростання витрат на 

пiдготовку, виробництво та збут продукцiї (робiт, послуг). 

З середини другого кварталу спостерiгалося стабiльне зниження цiн на металопродукцiю. 

Таким чином, валовий збиток вiд реалiзацiї готової продукцiї за 2013 рiк склав - 91 398 тис. 

грн., що на 190 313 тис. грн. менш в порiвняннi з аналогiчним перiодом 2012 року (- 281 711 

тис. грн.). 

Позитивнi чинники: 

В продовж 2013 року реалiзовувались поточнi довгостроковi проекти та проекти соцiальних 

програм, серед яких: 

• будiвництво резервної турбоповiтродувки для ДП 3,5. з метою забезпечення дуттям 

доменнi печi в повному обсязi у зв'язку з високим моральним, фiзичним зносом i вiдсутнiстю 

резерву iснуючих ТПД. Завершення будiвництва планується на 2014 рiк.. 



91 

 

• вдування пиловугiльного палива з метою зниження об'ємiв споживання природного газу i 

коксу та полiпшення екологiчних показникiв. Завершення будiвництва планується на 2014 

рiк.; 

• будiвництво iнфраструктури нового кисневого блоку з метою забезпечення виробництва 

продуктами розподiлу повiтря. Завершення будiвництва планується на 2014 рiк. 

• вiдновлення греблi i шламопроводiв (Белiков Яр) з метою збiльшення мiсткостi 

шламонакопичувач до 3-х млн.м3. Завершення будiвництва планується на 2014 рiк. 

• охоронний захiд - будiвництво периметру заводу. Завершення будiвництва планується на 

2014 рiк. 

У 2014 року на ПАТ "ЄМЗ" планується ввести в експлуатацiю комплекс по приготуванню i 

вдуванню пиловугiльного палива (ПВП) в горни доменних печей дозволить iстотно понизити 

виробничу собiвартiсть чавуну за рахунок виключення природного газу з доменної плавки, а 

також побудувати нову аглофабрику до кiнця 2016 року. 

С початку звiтного року Товариство реалiзовувало заходи, спрямованi на пiдвищення 

ефективностi виробничої дiяльностi:  

• продовжується нарощування виробничих потужностей МБЛЗ; 

• у порiвняннi з минулим роком збiльшено виробництво власного агломерату а також 

витрати "вторинних ресурсiв" (вiдходiв металургiйного виробництва) в агломерацiйнiй 

шихтi; 

• з метою зниження собiвартостi прокату на станi 550 почато використання коксового газу, 

який частково замiнив природний газ. 

Основнi фiнансовi показники виробничої дiяльностi емiтента за звiтний рiк та для 

порiвняння за два роки, що передували звiтному: 

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в тис. грн. по роках: 

2011 р. 13700130; 2012 р. 12783086; 2013 р. 12208397 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в тис. грн. по роках: 2011 р. 

14746347; 2012 р. 13064797; 2013 р. 12299795 

Валовий прибуток(збиток) в тис. грн. по роках: 2011 р. (1046217); 2012 р. (281711); 2013 р. 

(91398) 

Iншi операцiйнi доходи в тис. грн. по роках: 2011 р. 25830622; 2012 р. 184054; 2013 р. 619524 

Адмiнiстративнi витрати в тис. грн. по роках: 2011 р. 231970; 2012 р. 254718; 2013 р. 228550 

Витрати на збут в тис. грн. по роках: 2011 р. 266469; 2012 р. 341298; 2013 р. 356467 

Iншi операцiйнi витрати в тис. грн. по роках: 2011 р. 25424487; 2012 р. 233440; 2013 р. 

311033 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 

прибуток (збиток) в тис. грн. по роках: 2011 р. (1138521) ; 2012 р. (927113); 2013 р. (367924) 

iншi доходи в тис. грн. по роках: 2011 р. 2129658; 2012 р. 2403009; 2013 р. 1621097 

iншi витрати в тис. грн. по роках: 2011 р. 508924; 2012 р. 1289549; 2013 р. 1840375 

Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування  

прибуток (збиток) в тис. грн. по роках: 2011 р. 482213; 2012 р. 186347; 2013 р. (587202) 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi в тис. грн. по роках: 2011 р. 

(232933); 2012 р. (116916); 2013 р. 91183 

Чистий прибуток (збиток) в тис. грн. по роках: 2011 р. 249280; 2012 р. 69431; 2013 р. 

(496019) 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю в грн. по роках: 2011 р. 23,63; 2012 р. 6,59; 

2013 р. (47,20) 

Основнi фiнансовi показники господарської дiяльностi емiтента iз рiчної фiнансової звiтностi 

за звiтний рiк та для порiвняння - за два роки, що передували звiтному: 

Всього активiв в тис. грн. по роках: 2011 р. 30281783; 2012 р. 20051045; 2013 р. 19036996 

Оборотнi активи в тис. грн. по роках: 2011 р. 26998590; 2012 р. 16924850; 2013 р. 15115190 

у т.ч. грошовi кошти та їх еквiваленти в тис. грн. по роках: 2011 р. 203595; 2012 р. 40905; 

2013 р. 116026 

Необоротнi активи в тис. грн. по роках: 2011 р. 3179797; 2012 р. 3126195 ; 2013 р. 3921806 

Всього пасивiв в тис. грн. по роках:. 2011 р. 30281783; 2012 р. 20051045; 2013 р. 19036996 

Зобов'язання в тис. грн. по роках: 2011 р. 29696996; 2012 р. 19351739; 2013 р. 18437804 

поточнi зобов'язання в тис. грн. по роках: 2011 р. 24903157; 2012 р. 9262992; 2013 р. 
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17544766 

довгостроковi зобов'язання в тис. грн. по роках: 2011 р. 4793839; 2012 р. 10088747; 2013 р. 

893038 

Забезпечення наступних витрат та платежiв в тис. грн. по роках: 2011 р. 211758; 2012 р. 

341278; 2013 р. 372920 

Власний капiтал в тис. грн. по роках: 2011 р. 372653; 2012 р. 358028; 2013 р. 226272 

статутний капiтал в тис. грн. по роках: 2011 р. 160898; 2012 р. 160898; 2013 р. 160898 

iнший додатковий капiтал в тис. грн. по роках: 2011 р. 538744; 2012 р. 373440; 2013 р. 688083 

резервний капiтал в тис. грн. по роках: 2011 р. 40224; 2012 р. 40224; 2013 р. 40224 

вилучений капiтал в тис. грн. по роках: 2012 р. (922); 2013 р. (1107) 

нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) в тис. грн. по роках: 2011 р. (367213); 2012 р. 

(215612); 2013 р. 2013 р.(661826) 

Розрахункова вартiсть чистих активiв в тис. грн. по роках: 2011 р. 372653; 2012 р. 358028; 

2013 р. 226272 

Примiтка: у зв`язку зi змiнами у стандартi МСФЗ 19, змiнена статистична звiтнiсть на кiнець 

2012 року. 

Додаткова iнформацiя до п.9.Основнi види дiяльностi ПАТ «ЄМЗ» iз зазначенням 

найменування види дiяльностi та коду за КВЕД:  

24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 

консультування в цих сферах. 

56.29 Постачання iнших готових страв  

86.10 Дiяльнiсть лiкарняних закладiв.  

Додаткова iнформацiя до п.11. Банки, що обслуговують емiтента: 

ВIДДIЛЕННЯ №2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" в м.ЄНАКIЄВЕ МФО 334851 п/р 

26004962487201, 26008962494557 валюта: гривна 

ВIДДIЛЕННЯ № 2 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" в м.ЄНАКIЄВЕ МФО 334851 п/р 

26004962487364, 26007962482775, 26009962482881, 26003962488063 валюта: англ. фунти, 

долар США, рублi РФ, євро 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346 п/р 26009101426001/980 валюта: гривна 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346 п/р 26009101426001/,840,978,643 . валюта: долар США, 

євро, рублi РФ. 

ПАТ „IНГ Банк Україна” МФО 300539 п/р 26001003097700 валюта: гривна 

ПАТ „IНГ Банк Україна” МФО 300539 п/р 26002013097700, 26006213097700 валюта: долар 

США, євро 

ПАТ «Дойче Банк ДБУ» МФО 380731 п/р 26002100002600 валюта: гривна 

ПАТ «Дойче Банк ДБУ» МФО 380731 п/р 26000100002602, 26001100002612, 

26002100002622, 26003100002632, 26004100002642, 26001100002601, 26008100002604 

валюта: долар США, євро, рублi РФ 

АТ”Укрсиббанк” МФО 351005 п/р 26009134317700 валюта: гривна 

АТ”Укрсиббанк” МФО 351005 п/р 26009134317700 валюта: долар США 

ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 п/р 26000000119976 валюта: гривна 

ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 п/р 26009000119977 валюта: долар США 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ» (АТ 

«СБЕРБАНК РОСIЇ») Донецьке вiддiлення №3 МФО 320627 п/р 26000013002331 валюта: 

гривна 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ»(АТ 

«СБЕРБАНК РОСIЇ»)Донецьке вiддiлення №3 МФО 320627 п/р 26000013002331 валюта: 

долар США 
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Додаткова iнформацiя до таблицi 3.7. Iнформацiя про рейтингове агентство: 

Мiжнародним рейтинговим агентством Fitch Ratings Ltd. пiдтверджено: 

17.12.2013 Довгостроковий рейтинг дефолту емiтента «В-»; 

12.11.2013 Довгостроковий рейтинг за нацiональною шкалою «АА+(ukr)»; 

12.11.2013 Короткостроковий рейтинг за нацiональною шкалою «F1+(ukr)». 

Додаткова iнформацiя до таблицi 4. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного 

перiоду 

29 березня 2013 року вiдбулись Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «ЄМЗ», до порядку денного 

яких було включено питання восьме «Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, 

iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi». 

Вiдповiдно до статтi 68 Закону України «Про акцiонернi товариства» на письмову вимогу 

про обов'язковий викуп акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 

та голосували проти прийняття загальними зборами рiшення про вчинення товариством 

значного правочину, ПАТ «ЄМЗ» здiйснило викуп 72567 (сiмдесят двi тисячi п‟ятьсот 

шiстдесят сiм) штук простих iменних акцiй ПАТ "ЄМЗ" за ринковою вартiстю, визначеною в 

порядку, встановленому статтею 8 Закону України «Про акцiонернi товариства» та що була 

затверджена рiшенням Наглядової ради ПАТ «ЄМЗ» №78 вiд 18.03.2013 р. у розмiрi 36,56 

грн. за одну просту iменну акцiю ПАТ «ЄМЗ».  

Внаслiдок проведення обов‟язкового викупу акцiй на рахунок емiтента в депозитарiї ПАТ 

"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" в перiод з 07.06.2013 по 19.07.2013 було зараховано 72567 

(сiмдесят двi тисячi п‟ятьсот шiстдесят сiм) штук простих iменних акцiй ПАТ "ЄМЗ". 

Спiввiдношення загальної кiлькостi акцiй, що були викупленi, до статутного капiталу 

становить 0,68779%. 

Додаткова iнформацiя до таблицi XIV. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї 

про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду: 

22.02.2013 в Електроннiй системi комплексного розкриття iнформацiї (ЕСКРIН) у 

вiдповiдностi до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами акцiй та облiгацiй 

пiдприємств, якi знаходяться у лiстингу органiзатора торгiвлi", затвердженого рiшенням 

ДКЦПФР вiд 22.06.2010 №981, ПАТ «ЄМЗ» була розкрита особлива iнформацiя «Iншi 

суттєвi дiї, що впливають на фiнансово-господарський стан емiтента», а саме повiдомлення 

про проведення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЄМЗ». 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
2651596 2926719 0 0 2651596 2926719 

будівлі та 

споруди 
1210414 1465809 0 0 1210414 1465809 

машини та 

обладнання 
1163488 1230915 0 0 1163488 1230915 

транспортні 

засоби 
260290 216422 0 0 260290 216422 

інші 17404 13573 0 0 17404 13573 

2. Невиробничого 

призначення: 
2873 2733 0 0 2873 2733 

будівлі та 

споруди 
2773 2651 0 0 2773 2651 

машини та 

обладнання 
75 60 0 0 75 60 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 25 22 0 0 25 22 

Усього 2654469 2929452 0 0 2654469 2929452 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок поточного року становить 3055340 тис. грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок поточного року становить 2654469 тис. грн.  

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 2960869 тис. грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 2929452 тис. грн.  

Обранi методи оцiнки та нарахування амортизацiї залишалися незмiнними протягом 

звiтного перiоду.  

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв 

корисної служби, встановленим технiчним персоналом пiдприємства.  

Використання прямолiнiйного методу передбачає, що економiчнi вигоди вiд використання 

основного засобу розподiляються рiвномiрно в кожний перiод нарахування амортизацiї.  

Для цiлей розрахунку амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється 

нулю.  

Суми нарахованої амортизацiї (зносу) враховуються окремо вiд первiсної вартостi основних 

засобiв i включаються до складу витрат поточного перiоду (собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї, адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати) або у вартiсть 

активiв (запаси, капiтальне будiвництво) в залежностi вiд того , для яких цiлей 

використовуються об'єкти основних засобiв.  

Нарахування амортизацiї починається з першого дня мiсяця, наступного за мiсяцем 

введення об'єкта в експлуатацiю, i припиняє нараховуватися з мiсяця, наступного за 

вибуттям об'єкта.  

У разi вибуття об'єкта, вартiсть якого не повнiстю амортизована, амортизацiя нараховується 

за цiлий мiсяць.  

Амортизацiя продовжує нараховуватися в перiоди, коли об'єкт простоює або виведений з 

активної експлуатацiї до того моменту, поки його вартiсть повнiстю не амортизується, або 

на неї не буде нарахований резерв пiд знецiнення., Якщо об'єкт не використовується у 

зв'язку з його капiтальним ремонтом, або тимчасово виведений з експлуатацiї без рiшення 

про його списання, амортизацiя на такий об'єкт продовжує нараховуватися.  

Термiни корисної служби знову придбаних об'єктiв встановлюються технiчними фахiвцями 

пiдприємства.  

Перегляд встановлених строкiв служби для об'єктiв основних засобiв здiйснюється 

технiчними фахiвцями пiдприємства при отриманнi нової iнформацiї, яка може свiдчити про 
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змiну таких строкiв (наприклад, проведення модернiзацiї, пошкодження ОЗ i т.д.).  

Вiд мiсяця, наступного за мiсяцем перегляду термiну корисної служби об'єкта, амортизацiя 

нараховується з використанням нового термiну служби. Суми амортизацiї, нарахованi до 

перегляду термiну корисної служби об'єкта основних засобiв, не коригуються.  

При визначеннi строкiв корисної служби об'єктiв основних засобiв технiчнi фахiвцi можуть 

керуватися термiнами, встановленими в технiчнiй документацiї на такi об'єкти.  

Встановлюванi технiчними фахiвцями термiни корисної служби об'єктiв основних засобiв, 

амортизацiю на якi вирiшено нараховувати прямолiнiйним методом, не можуть 

перевищувати граничнi термiни корисної служби основних засобiв.  

На землю амортизацiя не нараховується.  

На об'єкти, що вiдносяться до малоцiнних необоротних активiв, нараховується амортизацiя в 

розмiрi 100% в момент їх введення в експлуатацiю.  

Класифiкацiя основних засобiв по групах за термiнами корисної служби:  

Земельнi дiлянки – не амортизується  

Будiвлi - 60 рокiв  

Споруди - 60 рокiв  

Об'єкти благоустрою територiї - 15 рокiв  

Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв  

Передавальнi пристрої i механiзми-мостовi, рудогрейфернi, портальнi крани - 20 рокiв  

Передавальнi пристрої та механiзми - 10 рокiв  

Машини та обладнання основного виробництва - 35 рокiв  

Машини та обладнання допомiжних цехiв - 35 рокiв  

Транспортнi засоби - ж/д тепловози - 25 рокiв  

Транспортнi засоби - залiзничнi вагони, пiввагони, хопера, думпкари та iншi вагони - 10 

рокiв  

Транспортнi засоби – авто - 10 рокiв  

Транспортнi засоби - водний - 10 рокiв  

Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв  

Обладнання та засоби зв'язку - 10 рокiв  

Офiснi меблi i пристосування - 7 рокiв  

Офiсна технiка - 5 рокiв  

Iнформацiйнi системи та персональнi комп'ютери - 4 роки  

Iншi основнi засоби (основнi засоби соцiальної сфери,основнi засоби, що належать ФДМУ 

(не ввiйшли до статутного капiталу) - 10 рокiв  

Для цiлей розрахунку i нарахування амортизацiї, основнi засоби враховуються в 

бухгалтерському облiку покомпонентно.  

Для крупних, багатокомпонентних об'єктiв основних засобiв (такi як прокатнi стани, 

виробничi лiнiї i т.п.), складний комплекс розбивається на окремi агрегати, установки або 

модулi, кожний з яких внутрiшньо достатньо однорiдний, виконаний на єдиному 

технологiчному рiвнi, продається в зборi i має термiн корисного використання, вiдмiнний 

вiд частини об'єкта, що залишилася. Кожний з таких компонентiв приймається як окремий 

об'єкт аналiтичного облiку основних засобiв.  

Склад компонентiв основних засобiв та iндивiдуальнi строки корисної служби по кожному 

компоненту визначаються технiчним персоналом в момент придбання (модернiзацiї) об‟єкту 

осонвого засобу.  

 

По групам основних засобiв нараховано зносу за звiтний перiод:  

Будинки, споруди та передавальнi пристрої: 51908 тис. грн.  

Машини та обладнання: 114878 тис. грн.  

Транспортнi засоби: 24951 тис. грн.  

Iншi основнi засоби: 9356 тис. грн.  

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: 905 тис. грн.  

Iншi необоротнi матерiальнi активи: 106041 тис. грн.  

Нематерiальнi активи : 3847 тис. грн 

Усього: 311886 тис. грн.  

Виробничi потужностi та ступiнь використання устаткування за 2013 рiк:  

Агломерат: виробничi потужностi 2084 тис. тонн; фактичне виробництво 2345 тис. тонн, 

ступiнь використання устаткування – 112,5%.  

Чавун: виробничi потужностi 3115 тис. тонн; фактичне виробництво 2589 тис. тонн, ступiнь 

використання устаткування – 83,1 %.  

Сталь: виробничi потужностi 2700 тис. тонн; фактичне виробництво 2888 тис. тонн, ступiнь 

використання устаткування – 107,0 %.  

Прокат: виробничi потужностi 1777 тис. тонн; фактичне виробництво 1662 тис. тонн, 

ступiнь використання устаткування – 84,1 %. 

Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю) станом на 31.12.2013.  

1. Виробничого призначення: на початок звiтного року 2651596 тис. грн.; на кiнець перiоду 

2926719 тис.грн.; вiдхилення 275123 тис. грн  
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будiвлi та споруди: на початок звiтного року 1210414 тис. грн.; на кiнець перiоду 1465809 

тис. грн.; вiдхилення 255395 тис. грн.  

машини та обладнання: на початок звiтного року 1163488 тис. грн.; на кiнець перiоду 

1230915 тис. грн.; вiдхилення 67427 тис. грн.  

транспортнi засоби: на початок звiтного року 260290 тис. грн.; на кiнець перiоду 216422 тис. 

грн.; вiдхилення (-43868) тис. грн.  

iншi: на початок звiтного року 17404 тис. грн.; на кiнець перiоду 13573 тис. грн.; вiдхилення 

(-3831) тис. грн.  

2. Невиробничого призначення: на початок звiтного року 2873 тис. грн.; на кiнець перiоду 

2733 тис. грн.; вiдхилення (-140) тис. грн.  

будiвлi та споруди на початок звiтного року 2773 тис. грн.; на кiнець перiоду 2651 тис. грн.; 

вiдхилення (-122) тис. грн.  

машини та обладнання: на початок звiтного року 75 тис. грн.; на кiнець перiоду 60 тис. грн.; 

вiдхилення (-15) тис. грн.  

транспортнi засоби: на початок звiтного року 0; на кiнець перiоду 0; вiдхилення 0  

iншi: на початок звiтного року 25 тис. грн.; на кiнець перiоду 22 тис. грн.; вiдхилення (-

3)тис. грн.  

Усього: на початок звiтного року 2654469 тис. грн.; на кiнець перiоду 2929452 тис. грн.; 

вiдхилення 274983 тис. грн.  

В звiтному перiодi iндексацiя основних засобiв не здiйснювалася.  

На 31.12.2013 року була проведена переоцiнка основних засобiв. На пiдставi аудиторського 

висновку фiрми "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ" була визначена справедлива вартiсть основних засобiв: 

- дооцiнка первiсної (переоцiненої) вартостi у сумi 475386 тис. грн., в т. ч.: будинки, споруди 

та передавальнi пристрої 313487 тис. грн.; машини, обладнання та транспортнi засоби 

161931 тис. грн.; iншi основнi засоби (32) тис. грн. (уцiнка); 

- уцiнка зносу у сумi 708090 тис. грн.: будинки, споруди та передавальнi пристрої -184797 

тис. грн.; машини, обладнання та транспортнi засоби -510596 тис. грн.; iншi основнi засоби -

12697 тис. грн. 

 

Рух основних засобiв:  

- надiйшло за рахунок придбання та вводу в експлуатацiю, модернiзацiї у загальнiй сумi 

175020 тис. грн.  

- вибуло: за рахунок лiквiдацiї основних засобiв у загальнiй сумi 11173 тис. грн.; за рахунок 

продажу – 7859 тис. грн.  

 

У 2013 роцi на пiдприємствi не було основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi 

чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, крiм майна 

яке не увiйшло до статутного фонду. В звiтному перiодi основнi засоби не надавались у 

заставу. 

Станом на кiнець звiтного перiоду:  

- залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 

реконструкцiя тощо) дорiвнює 1185 тис. грн.;  

- основнi засоби, вилученi з експлуатацiї для продажу, вiдсутнi;  

- основнi засоби, отриманi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi. 
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

226272 358028 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
160898 160898 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

160898 160898 

Опис Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах розрахована за методiкою, 

затвердженною Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 

листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення 

вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв 

акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз 

суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до 

розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними 

бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 

№ 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi 

змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 

396/3689. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = 

(Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв) – (Довгостроковi 

зобов‟язання + Поточнi зобов‟язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + 

Доходи майбутнiх перiодiв). 

Примiтка: у зв`язку зi змiнами у стандартi МСФЗ 19, змiнена статистична звiтнiсть на 

кiнець 2012 року. 

Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 

65374 тис. грн.  

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша розмiру статутного капiталу.  

Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства (п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України). 
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3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 742 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними 

цінними паперами (за 

кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами 

ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 742 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому 

числі за похідними 

цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права 

(за кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові 

зобов'язання 

X 18124 X X 

Фінансова допомога 

на зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 18791858 X X 

Усього зобов'язань X 18810724 X X 

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

Зобов'язання пiдприємства за векселями станом на 31.12.2013 складають 742 тис. грн. - 

це довгостроковi фiнансовi зобов'язання за довгостроковими векселями строком 

погашення бiльше року ВАТ "Дебальцевський завод металургiйного 

машинобудiвництва" - 188 тис. грн. та фiнансовi зобов'язання за короткостроковими 

векселями строком погашення менше року ЧП "МЕТ-ППВ" - 554 тис. грн. 

Податковi зобов'язання станом на 31.12.2013 становлять 18124 тис. грн., з них:  

Розрахунки по збору за спец. використання водних ресурсiв 2686,8тис. грн.; 

Розрахунки з екологiчного податку 5273 тис. грн.; 

Розрахунки з податку на нерухоме майно 0,2 тис. грн.; 

Розрахунки з плати за землю / орендної плати 613 тис. грн.; 

Розрахунки з ПДФО 9551тис. грн. 

Iншi зобов'язання ПАТ"ЄМЗ" станом на 31.12.2013 склали 18791858 тис. грн. з них: 

- пенсiйнi зобов‟язання 372920 тис. грн.; 

- iншi довгостроковi зобов'язання 892850 тис. грн. (довгострокова торговельна 

кредиторська заборгованiсть) 

- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 16882675 тис. грн., у 

т.ч.  

Короткострокова торгiвельна кредиторська заборгованiсть 14828493 тис. грн. 

Короткострокова торгiвельна кредиторська заборгованiсть – Неотфактурованi поставки 

23875 тис. грн. 

Короткострокова торгiвельна кредиторська заборгованiсть (комiсiя) 1696530 тис. грн. 

Короткострокова торгiвельна кредиторська заборгованiсть за осн. засоби 333777 тис. 

грн. 
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- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування 15620 тис. грн., 

у т.ч.: розрахунки по єдиному соцiальному внеску 15581 тис. грн., Розрахунки iз 

соцiальним страхуванням за придбанi путiвки 39 тис. грн.; 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 20272 тис. грн. 

(розрахунки з персоналом по заробiтнiй платi); 

- поточна кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв 573055 тис. грн., у т. ч.  

короткостроковi iншi аванси отриманi 671613 тис. грн.  

короткостроковi iншi аванси отриманi - ПДВ (98558) тис. грн. 

- поточнi забезпечення 33086 тис. грн., у т.ч.: 

короткостроковий резерв на забезпечення виплат вiдпусток i за вислугу 13582 тис. грн.  

короткостроковий резерв на забезпечення виплат персоналу при звiльненi 3675 тис. 

грн.  

короткостроковий резерв на виплату бонусiв персоналу 9481 тис. грн.  

короткостроковi податки, збори на ФОП у результатi iнших виплат персоналу 5893 тис. 

грн.  

короткостроковий резерв на забезпечення iнших витрат i платежiв 455 тис. грн. 

- iншi поточнi зобов'язання 1380 тис. грн., у т. ч.:  

короткострокова кредиторська заборгованiсть за претензiями признаним 65 тис. грн.  

розрахунки з пiдзвiтними особами 20 тис. грн.  

розрахунки з персоналом з депонiрованої заробiтної плати (2) тис. грн.  

короткострокова iнша кредиторська нефiнансова заборгованiсть (20) тис. грн.  

короткострокова кредиторська заборгованiсть по утримань iз заробiтної плати 1317 тис. 

грн. 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Заготовка 
2 876,30 тис. 

тонн 
11193413.4 59.6 

1 166,0 тис. 

тонн 
4465802.0 36.6 

2 Катанка 
877,35 тис. 

тонн 
3871566.4 20.6 806,0 тис. тонн 3604586.0 29.5 

3 
Iнший 

металопрокат 

812,59 тис. 

тонн 
3730733.94 19.8 817,0 тис. тонн 3810590.0 31.2 

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості 

реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина та iншi основнi ТМЦ 50.1 

2 Кокси, вуглi 22.0 

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

мастильнi матерiали) 
17.3 

4 
Послуги стороннiх на поточнi ремонти та технiчне 

обслуговування, утримання та оренду основних засобi 
5.5 

5 Iншi витрати 5.1 

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



100 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

27.03.2013 28.03.2013 

Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 

14.03.2013 14.03.2013 
Відомості про факти лістингу/делістингу 

цінних паперів на фондовій біржі 

22.02.2013 22.02.2013 
Відомості про проведення загальних 

зборів 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

по наданню аудиторських та 

консультацiйних послуг «АУДЕК» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
13480208 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83048, м.Донецьк, вул.Унiверситетська, 

77, к.425 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0185 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

по наданню аудиторських та 

консультацiйних послуг «АУДЕК» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
13480208 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83048, м.Донецьк, вул.Унiверситетська, 77, 

к.425 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0185 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» станом на 

31 грудня 2013 року 

м. Єнакiєве 
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2014 рiк 

1.Адресат  

керiвництво ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД», 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України, 

Iншi користувачi фiнансової звiтностi. 

2. Вступний параграф 

2.1. Основнi вiдомостi про емiтента 

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД» 

Код за ЄДРПОУ 00191193 

Мiсцезнаходження 86429 Донецька обл., м. Єнакiєве, проспект Металургiв, 9 

Дата державної реєстрацiї Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя А01 №231453 вiд 31.03.2011 р. Номер 

запису в Єдиному державному реєстрi № 1 268 105 0033 000051.  

Мiсце проведення державної реєстрацiї Виконавчий комiтет Єнакiєвської мiської ради Донецької областi. 

Дата проведення державної реєстрацiї 23.06.2003р. 

2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики 

Аудитором проведена перевiрка фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2013 року, якi складають повний комплект 

фiнансової звiтностi: форма № 1 „Баланс (Звiт про фiнансовий стан)” станом на 31.12.2013 р., форма № 2 „Звiт 

про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)” за 2013 р., форма № 3 „Звiт про рух грошових коштiв” за 

2013 р., форма № 4 „Звiт про власний капiтал” за 2013 р., Примiтки до фiнансової звiтностi станом на 

31.12.2013р., iншi примiтки. 

При перевiрцi були використанi описання важливих аспектiв облiкової полiтики, у тому числi наказ 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» «Про 

облiкову полiтику i органiзацiю бухгалтерського облiку» №1666 вiд 29.12.2010р., наказ ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» «Про внесення змiн до 

облiкової полiтики i органiзацiї бухгалтерського облiку» №203 вiд 30.01.2012р. 

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», у 

вiдповiдностi з вимогами Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв та Мiжнародних стандартiв контролю 

якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї 

бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 

вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту 

щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 

«Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». 720 «Вiдповiдальнiсть 

аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», 320 

«Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту», 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, 

при аудитi фiнансової звiтностi», 570 «Безперервнiсть», iнших стандартiв аудиту, а також Законом України 

«Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, 

Законом України «Про акцiонернi товариства», Законом України «Про державне регулювання ринку цiнних 

паперiв в Українi», Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок», iнших законодавчих актiв України 

та вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо вимог до аудиторського висновку 

при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)(Рiшення 

ДКЦПФР вiд 29.09.2011 р. № 1360). 

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити 

думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною 

концептуальною основою фiнансової звiтностi. 

У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Планування i проведення аудиту було 

спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. 

Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у 

фiнансовiй звiтностi, а також оцiнки вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам по 

органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi, фiнансової звiтностi згiдно Мiжнародним стандартам фiнансової 

звiтностi на зазначену дату. 

Нами були виконанi процедури аудиту , що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських 

доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть 

iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази, та вiдповiднiсть її важливим аспектам облiкової 

полiтики. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. 

3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 

персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 

активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому 

числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi 

суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного 

використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на 
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основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi 

цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». 

4. Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв 

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, 

огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 

фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i 

розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 

суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, 

аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання 

суб‟єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб‟єкта 

господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть 

облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.  

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

5. Аудиторська думка  

5.1. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов‟язань, оскiльки був 

призначений пiсля дати її проведення. Однак в товариствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, 

якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що 

активи та зобов‟язання наявнi. 

5.2. Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для 

висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 

фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

ЗАВОД» станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 

на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства 

складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування. 

6. Iнша допомiжна iнформацiя 

6.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов‟язань та про власний капiтал вiдповiдно до встановлених 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

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

дозволяють зробити висновок щодо правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї за видами активiв, 

зобов‟язань та про власний капiтал вiдповiдно до встановлених Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi: 

Активи 

Нематерiальнi активи 10 461 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 936 956 

Основнi засоби 2 929 452 

Вiдстроченi податковi активи 44 937 

Запаси 1 180 826 

Дебiторська заборгованiсть 13 772 875 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 16 339 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 116 026 

Витрати майбутнiх перiодiв 29 124 

Разом Активи 19 036 996 

Пасиви 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 160 898 

Капiтал у дооцiнках 688 083 

Резервний капiтал 40 224 

Нерозподiлений прибуток (збиток) (661 826) 

Вилучений капiтал (1 107) 

Разом власний капiтал 226 272 

Пенсiйнi зобов‟язання 372 920 

Довгостроковi зобов‟язання 893 038 

Поточнi зобов‟язання 17 511 680 

Поточнi забезпечення 33 086 

Разом пасиви 19 036 996 

Статутний капiтал складає 160 897 992 грн. i розподiлений на 10 550 688 штук простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 15 грн. 25 коп. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 19.05.2011 р., реєстрацiйний 

номер № 589/1/10, дата реєстрацiї 27.07.2010 р. Форма iснування акцiй – бездокументарна.  

Статутний капiтал товариства за станом на 31.12.2013 р. сплачений в повному обсязi у встановленi 

законодавством термiни та вiдповiдає установчим документам Товариства. Вилучений капiтал становить 1 107 

тис. грн.  

Чистий збиток за звiтний перiод - 2013 рiк складає 496 019 тис.грн. Загальний сукупний дохiд складає (129 598) 
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тис.грн. 

6.2. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв 

товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.  

Станом на 31.12.2013 року чистi активи товариства становили 226 272 тис.грн.  

Вартiсть чистих активiв товариства, за станом на 31.12.2013 р. перевищує вартiсть статутного капiталу на 65 

374 тис.грн, що вiдповiдає вимогам законодавства: п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.  

6.3.Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою 

звiтнiстю 

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 

емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю до її розмiщення 

загальнодоступнiй базi у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». 

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя 

про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України „Про цiннi папери 

та фондовий ринок”.  

Аудитор не отримав доказiв того, що iнформацiя, надана товариством до її розмiщення в загальнодоступнiй 

базi, яка розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР, має невiдповiдностi з фiнансовою 

звiтнiстю, що пiдлягала аудиту. 

6.4. Виконання значних правочинiв 

Аудитор виконав процедури щодо перевiрки дотримання ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» вимог законодавства та Статуту у частинi здiйснення значних 

правочинiв.  

Критерiї значних правочинiв та вимоги щодо повноважень на їх здiйснення визначенi ст.70 Закону України 

«Про акцiонернi товариства». 

Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2012 року складає 20 051 045 тис.грн., значними правочинами 

вважаються правочини, вартiсть яких перевищує 2 005 105 тис.грн. (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 

товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).  

Згiдно до Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» № 22 вiд 30.03.2012 р., зареєстрованому 

03.04.2012р. i Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» № 23 вiд 29.03.2013р., зареєстрованому 

08.04.2013р., визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до категорiї значних правочинiв та 

вiднесених до компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. 

Аудиторами були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання акцiонерним товариством вимог 

законодавства стосовно виконання значних правочинiв. 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв аудитор висловлює думку, що ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» у 2013 роцi дотримувалось 

вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» i Статутiв щодо виконання значних правочинiв.  

6.5. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам 

законодавства 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, 

вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», було отримання доказiв, якi дозволяють 

сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону 

України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. 

Формування складу органiв корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» та їх функцiонування у звiтному роцi здiйснювалось 

вiдповiдно Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» № 22 вiд 30.03.2012 р., зареєстрованому 

03.04.2012р., i Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» № 23 вiд 29.03.2013р., зареєстрованому 

08.04.2013р. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи 

корпоративного управлiння: 

- Загальнi збори, 

- Наглядова рада 

- Генеральний директор. 

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi 

товариства» - до 30 квiтня. 

Функцiонування органiв корпоративного управлiння здiйснювалось згiдно до Статутiв, Закону України «Про 

акцiонернi товариства», внутрiшнiми положеннями акцiонерного товариства: «Процедура затвердження 

значних правочинiв», «Положення про iнсайдерську торгiвлю», «Положення про конфлiкт iнтересiв». 

Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про 

акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал. У Статутi Емiтента не 

передбачено обрання корпоративного секретаря. 

Створення служби внутрiшнього аудиту не затверджено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.  
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На думку аудитора прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає 

вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». 

6.6. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов‟язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб‟єкта 

господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 

«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб‟єкта господарювання i його 

середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд 

час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були проведенi аналiтичнi 

процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх 

чинникiв, дiяльностi суб‟єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, 

структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов‟язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки 

фiнансових результатiв. 

Аудитор не отримав доказiв стосовно викривлення звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» внаслiдок шахрайства. 

7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг «АУДЕК» 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого 

Аудиторською палатою України Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

одноособово надають аудиторськi послуги № 0185 вiд 26.01.2001 р. видане Аудиторською палатою України, 

дiйсне до 23.12.2015 р.). 

Мiсцезнаходження юридичної особи 83048, м.Донецьк, вул.Унiверситетська, 77, к.425 

Телефон (Факс) юридичної особи 062 311 07 93 

Державна реєстрацiя Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя АОО №308116 видане 

Виконавчим комiтетом Донецької мiської ради 30 березня 1995 року, № 12661200000007794. 

Код ЄДРПОУ 13480208 

8. Дата i номер договору на проведення аудиту 

Договiр на проведення аудиту №14000194 вiд 13.01.2014 р. 

9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 

Дата початку аудиту 13.01.2014 р. 

Дата закiнчення аудиту 27.03.2014 р. 

Генеральний директор ТОВ «АУДЕК» Б.А.Сорокiн  

Сертифiкат аудитора – Серiя А № 001103, 

виданий Аудиторською палатою України  

24.03.1994 року, продовжений до 24.03.2018 року 

Аудитор Ю.В.Жданко  

Сертифiкат аудитора – Серiя А № 005931, 

виданий Аудиторською палатою України  

28.04.2005 року, продовжений до 28.04.2015 року 

27.03.2014 
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 1 0 

2 2012 1 0 

3 2011 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЄМЗ" вiд 15.02.2013 №73 

повноваження Реєстрацiйної комiсiї рiчних Загальних зборiв передано 

зберiгачу - ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" та 

затверджено умови Додаткової угоди № 13 до Договору про вiдкриття 

рахункiв у цiнних паперах власникам Товариства № 25/02-2010/1000873 вiд 

05.07.2010, вiдповiдно до якої зберiгач здiйснює повноваження Реєстрацiйної 

комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства.  

Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 
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Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв 

ПАТ "ЄМЗ" не проводились. 
Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(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 меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  1 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
38 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Для пiдвищення ефективностi 

своєї дiяльностi та для 

попереднього розгляду окремих 

питань, якi потребують бiльш 

детального вивчення, Наглядова 

рада Товариства має право 

створити комiтети Наглядової 

ради Товариства. Комiтети не є 

органами Товариства, через 

комiтети Наглядової ради 

Товариство не бере на себе 

цивiльнi права та обов‟язки. За 

рiшенням Наглядової ради 

Товариства можуть бути 

утворенi постiйнi або тимчасовi 

комiтети Наглядової ради 

Товариства.  

Інші (запишіть)  Станом на звiтну дату будь-якi 

комiтети в складi Наглядової 

ради вiдсутнi. 
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Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного 

секретаря? (так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  Згiдно Статуту Товариства 

члени Наглядової ради 

Товариства виконують свої 

обов'язки на безоплатнiй основi. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Згiдно Статуту Товариства членом Наглядової ради не може 

бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або 

членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

X 
 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 

ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  Приватну компанiю з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. (Private Limited 

Liability Company Metinvest 

B.V.) (реєстрацiйний номер 

24321697) Рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ «ЄМЗ» 

вiд 30 березня 2012 року обрано 

з 30 березня 2012 року 
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одноособовим членом 

Наглядової ради Товариства 

строком на 3 (три) роки. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено 

посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 
ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не 

належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів  
Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, 

від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
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пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 

Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  
 

X 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 31.03.2011 

затвердженi Положення про 

МАКIЇВСЬКУ ФIЛIЮ 

ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД», 

Положення про 

ВIДОКРЕМЛЕНИЙ 

ПIДРОЗДIЛ (ФIЛIЮ) 

ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» 

САНАТОРIЙ-

ПРОФIЛАКТОРIЙ 

«СОНЯЧНИЙ». Рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

31.03.2011 скасовано 

Положення про Наглядову раду 

Вiдкритого акцiонерного 

товариства «Єнакiєвський 

металургiйний завод», 

затверджене загальними 

зборами акцiонерiв Товариства 

1 серпня 2008 року. Рiшенням 

Наглядової ради №79 вiд 

30.09.2010 затвердженi 

«Положення про iнсайдерську 

торгiвлю», «Положення про 

конфлiкт iнтересiв». Рiшенням 

Наглядової ради №90 вiд 

04.07.2013 затверджено 

«Процедура затвердження 

значних правочинiв».  
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства  

Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення  

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  X 
 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) До виключної компетенцiї та 

повноважень Наглядової ради 

належить вирiшення питання 
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про обрання незалежного 

аудитора Товариства для цiлей 

проведення аудиту фiнансової 

звiтностi. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Змiни аудитора протягом 

останнiх трьох рокiв не було. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Аудиторська фiрма Товариство 

з обмеженою вiдповiдальнiстю 

по наданню аудиторських i 

консультацiйних послуг 

«АУДЕК» проводила перевiрку 

фiнансової звiтнiстi Товариства 

станом на 31.12.2012. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього 

разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Пiд час пiдготовки до Загальних 

зборiв акцiонерiв за 

результатами роботи в 2010 р. 

ревiзiйна комiсiя проводила 

перевiрку фiнансової звiтностi 

Товариства за 2010 рiк. 

Рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв ВIДКРИТОГО 

АКЦIОНЕРНОГО 
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ТОВАРИСТВА 

"ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 

23 березня 2011 року вiдкликано 

зi складу Ревiзiйної комiсiї 

Товариства Приватну компанiю 

з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. (Private Limited 

Liability Company Metinvest 

B.V.) (реєстрацiйний номер 

24321697). Замiсть звiльненої 

особи на посаду члена 

Ревiзiйної комiсiї нiкого не 

призначено.  

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? 

(так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Товариство не планує залучити iнвестицiї жодним з цих 

способiв протягом наступних трьох рокiв.    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 

наступних трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових 

бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 
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У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління 

прийнятий: д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: д/н  

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 

д/н 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

Територія 
 

за КОАТУУ 1412000000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 24.10 

Середня кількість 

працівників 
7181 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

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

Донецька обл., 86429  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 10943 10461 0 

первісна вартість 1001 19487 22186 0 

накопичена амортизація 1002 8544 11725 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 423275 936956 0 

Основні засоби: 1010 2650124 2929452 0 

первісна вартість 1011 3046014 2960869 0 

знос 1012 395890 31417 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 4345 0 0 

первісна вартість 1016 9326 0 0 

знос 1017 4981 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 
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Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 37508 44937 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 3126195 3921806 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 989857 1180826 0 

Виробничі запаси 1101 717684 638999 0 

Незавершене виробництво 1102 190869 264288 0 

Готова продукція 1103 81304 277539 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 15045587 13101727 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

385005 

 

300713 

 

0 

з бюджетом 1135 213600 294526 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 19610 18969 0 

з нарахованих доходів 1140 73561 73561 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6222 2348 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 16339 16339 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 40905 116026 0 

Готівка 1166 5 11 0 

Рахунки в банках 1167 40900 69569 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 9327 29124 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов‟язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 144447 0 0 

Усього за розділом II 1195 16924850 15115190 0 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 
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Баланс 1300 20051045 19036996 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 160898 160898 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 373440 688083 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 40224 40224 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -215612 -661826 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 922 ) ( 1107 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 358028 226272 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов‟язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов‟язання 1505 312807 372920 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов‟язання 1515 10088747 893038 0 

Довгострокові забезпечення 1520 28471 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 28471 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов‟язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 10430025 1265958 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 4405 554 0 
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Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов‟язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 8288672 16882675 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 7346 18124 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 8798 15620 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 16176 20272 0 

за одержаними авансами 1635 875483 573055 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 33086 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 69 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 
1670 0 0 0 

Інші поточні зобов‟язання 1690 62043 1380 0 

Усього за розділом IІІ 1695 9262992 17544766 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 20051045 19036996 0 

 

Примітки 

Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдбулось в 

2009 роцi, тому стовбець "на дату переходу на мiжнароднi стандарти 

фiнансової звiтностi" не заповнюється. 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ) за всi представленi перiоди, використовуючи 

балансову вартiсть активiв i зобов'язань. При пiдготовцi цiєї фiнансової 

звiтностi використовувалися положення облiкової полiтики, вiдповiднi 

облiкової полiтики, яка використовувалася при пiдготовцi фiнансової звiтностi 

згiдно з МСФЗ. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за принципом облiку за iсторичною 

вартiстю, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за переоцiненою 

вартiстю. Основнi положення облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi 

цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Цi положення облiкової полiтики 

послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтних перiодiв, 

якщо не зазначено iнше. 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї представлена в тисячах гривен. Якщо не вказане 

iнше, усi суми в Примiтках приведенi з округленням до тисячi гривен. 

Iстотнi бухгалтерськi оцiнки i судження при застосуваннi облiкової полiтики. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб 

керiвництво застосовувало власний розсуд, оцiнки i допущення, якi 

впливають на застосування облiкової полiтики i вказану в звiтi величину 

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

заснованi на минулому досвiдi i iнших чинниках, якi при iснуючих обставинах 

є обґрунтованими, результати яких формують основу професiйних суджень 

про балансову вартiсть активiв i зобов'язань, якi не доступнi з iнших джерел.  

Не дивлячись на те, що цi оцiнки ґрунтуються на усiй наявнiй у керiвництва 

iнформацiї про поточнi обставини i подiї, фактичнi результати можуть 
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вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження особливо важливi, 

областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де 

допущення i розрахунки мають велике значення для фiнансової звiтностi по 

МСФЗ, описанi в Примiтцi 4. 

Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй  

Опублiковано низку нових стандартiв та тлумачень, якi є обов'язковими для 

рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, i якi 

Компанiя не взяла достроково. 

Удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (випущено в 

травнi 2012 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 

сiчня 2013 року). 

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти частина 1: класифiкацiя та оцiнка» 

(застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або 

пiсля цiєї дати). 

МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» (застосовується до рiчних 

перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). 

МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» (застосовується до рiчних перiодiв, 

якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) замiнює МСБО 31 

«Частки участi у спiльних пiдприємствах» i ПКI-13 «Спiльно контрольованi 

пiдприємства - внески учасникiв у негрошовiй формi». 

МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях» 

(застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або 

пiсля цiєї дати). 

МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» (застосовується до рiчних 

перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). 

Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових 

зобов'язань - змiни до МСФЗ 7 (застосовуються до рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). 

Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань - змiни до МСБО 

32(застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або 

пiсля цiєї дати). 

Змiни до Керiвництва з вимог перехiдного перiоду для МСФЗ 10, МСФЗ 11 та 

МСФЗ 12 (випущенi в червнi 2012 року; застосовуються до рiчних перiодiв, 

якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). 

Змiни МСФЗ 10, МСФЗ та МСБО 12 27 - Iнвестицiйнi компанiї (випущенi 31 

жовтня 2012 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 

сiчня 2014 року). 

Змiнений МСБО 19 «Виплати працiвникам» (застосовується до перiодiв, що 

починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). 

Вплив змiн в цьому стандартi наступне: актуарнi прибутки та збитки будуть 

визнанi в балансi вiдразу з вiднесенням їх на iнший сукупний дохiд у перiодi, 

коли вони виникли. Вартiсть минулих послуг буде визнана у звiтi про 

фiнансовi результати у перiодi, коли вiдбулися змiни в планi. Цей стандарт 

має застосовуватися ретроспективно. 

Вплив змiн МСБО 19 на фiнансову звiтнiсть Компанiї в наслiдок визнання 

актуарних прибуткiв/збиткiв i послуг минулих перiодiв, якi є невизнаними 

вiдповiдно до поточної версiї МСБО 19 був наступним: 

Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання по пенсiйному забезпеченню 

зросли на 65 822 тис.грн з зменшенням капiталу на 55 291 тис.грн; 

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення станом на 31 грудня 2012 року зросли 

на 32 463 тис.грн з зменшенням капiталу на 27 268 тис.грн. 

Основнi засоби враховуються використовуючи модель переоцiнки. 

Справедлива вартiсть визначається за пiдсумками оцiнки, проведеної 

незалежними оцiнювачами. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни 

справедливої вартостi переоцiнюваних активiв. Подальшi надходження 

основних засобiв враховуються за первiсною вартiстю. Первинна вартiсть 
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включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть 

активiв, побудованих власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi 

витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 

За станом на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року основнi засоби 

враховувалися за переоцiненою вартiстю, мiнус накопичена амортизацiя i 

знецiнення. 

Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за пiдсумками переоцiнки 

вiдбивається в звiтi про сукупний дохiд i збiльшує резерв переоцiнки в 

капiталi. Пiсля переоцiнки об'єкту основних засобiв накопичена амортизацiя 

на дату переоцiнки вiднiмається з валової балансової вартостi активу, пiсля 

чого чиста вартiсть активу трансформується до його переоцiненої вартостi. 

Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення 

балансової вартостi того ж активу, признається в звiтi про сукупний дохiд i 

зменшує ранiше визнаний резерв переоцiнки в складi капiталу. Усi iншi 

випадки зменшення балансової вартостi вiдбиваються в звiтi про фiнансовi 

результати. Резерв переоцiнки, вiдбитий у складi капiталу, вiдноситься 

безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому випадку, коли сума 

переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або списується або 

коли Компанiя продовжує його використовувати. У останньому випадку сума 

реалiзованої переоцiнки є рiзницею мiж амортизацiєю на основi переоцiненої 

балансової вартостi активу i амортизацiєю на основi його первинної вартостi. 

Пiсля визнання основнi засоби подiляються на компоненти, що представляють 

собою об'єкти, вартiсть яких значна i якi можуть амортизуватися окремо. 

Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, 

капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi 

подальшi витрати капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони 

призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. 

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

в тому перiодi, в якому вони понесенi. 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в 

тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе 

економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються 

шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i 

признаються в звiтi про фiнансовi результати.  

Амортизацiя основних засобiв враховується в звiтi про фiнансовi результати, 

використовуючи лiнiйний метод з тим, щоб зменшити первинну або 

переоцiнену вартiсть окремих активiв до лiквiдацiйної вартостi протягом 

термiну їх експлуатацiї, що залишився. Амортизацiя нараховується з моменту 

введення активiв в експлуатацiю. Очiкуванi залишковi термiни експлуатацiї 

наступнi: 

Залишковi термiни експлуатацiї, рокiв: 

Будiвлi i споруди 2 - 60 рокiв 

Машини i виробниче устаткування 2 - 35 рокiв 

Iншi основнi засоби 2 - 10 рокiв 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це розрахункова сума, яку Компанiя 

отримала б нинi вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби 

стан i перiод використання об'єкту основних засобiв були такими, якi 

очiкуються у кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Компанiя має намiр 

використовувати основний засiб до кiнця перiоду його фiзичного iснування, 

лiквiдацiйна вартiсть такого основного засобу прирiвнюється до нуля.  

Компанiя капiталiзує витрати по позикових засобах, якi безпосередньо 

вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного 

активу, у складi вартостi цього активу. 

Незавершене будiвництво являє собою аванси за основнi засоби i вартiсть 

основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих 

активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. 
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Справедлива вартiсть основних засобiв. На щорiчнiй основi керiвництво 

Компанiї проводить аналiз вiдносно того, чи вiдрiзняється суттєво балансова 

вартiсть основних засобiв вiд їх справедливої вартостi на кiнець кожного 

звiтного перiоду. Аналiз базується на iндексах цiн, розвитку в технологiях, 

змiни курсiв валют вiд дати останньої переоцiнки, прибутковiсть бiзнесу й 

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

засобiв iстотно вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi, переоцiнка 

проводиться. Справедлива вартiсть визначається на основi амортизованої 

вартостi замiни. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного року становить 

3055340 тис. грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року становить 

2654469 тис. грн.  

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 

2960869 тис. грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 

2929452 тис. грн. 

Iнформацiя про рух основних засобiв та незавершеного будiвництва протягом 

2013 року наведена у наступнiй таблицi 

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

основнi засоби / Незавершене будiвництво, аванси виданi пiд необ. активи / 

Всього  

На 1 сiчня 2013 р.  

Первинна вартiсть / 1294205 тис.грн. / 1149822 тис.грн. / 611313 тис.грн. / 

429677 тис.грн. / 3485017 тис.грн.  

Накопичений знос i знецiнення / (83791) тис.грн./ (168400) тис.грн. / (148680) 

тис.грн. / (6402) тис.грн. / (407273) тис.грн.  

Чиста балансова вартiсть / 1210414 тис.грн. / 981422 тис.грн. / 462633 тис.грн. 

/ 423275 тис.грн. / 3077744 тис.грн.  

2013 р. 

Надходження / 17109 тис.грн. / 45119 тис.грн. / 95051 тис.грн. / 1289913 

тис.грн. / 1447192 тис.грн.  

Переведення з однiєї категорiї в iншу / 27060 тис.грн. / 615067 тис. грн. / 

(642127) тис.грн./ - / -  

Вибуття / - / (7101) тис. грн. / (758) тис. грн. / (714566) тис. грн./(722425) 

тис.грн.  

Дооцiнка/(списання) через резерв переоцiнки, чиста сума  

Списання / (1255) тис. грн. / (6905) тис.грн. / (3027) тис. грн. / - / (11187) 

тис.грн.  

Дооцiнка (уцiнка) активiв / 313487 тис.грн. / 161931 тис.грн. / (32) тис.грн. / 

(68068) тис.грн. / 407318 тис.грн.  

Згортання зносу при переоцiнцi: 

(-) первинна вартiсть; + знос / 184797 тис.грн. / 510596 тис.грн. / 12697 

тис.грн. / - / 708090 тис.грн. 

Списання резерву знецiнення / - / - / - / 6402 тис. грн. / 6402 тис.грн. 

Амортизацiя / (101006) тис.грн. / (342196) тис.грн. / 104566 тис.грн. / - / 

(338636) тис.грн. 

На 31 грудня 2013 р.  

Первинна вартiсть / 1465809 тис.грн. / 1447337 тис.грн. / 47723 тис.грн. / 

936956 тис.грн. / 3897825 тис.грн.  

Накопичений знос i знецiнення / - / - / (31417) тис.грн. / - / (31417) тис.грн.  

На 31 грудня 2013 р.  

Чиста балансова вартiсть / 1465809 тис.грн./ 1447337 тис.грн. / 16306 тис.грн. / 

936956 тис.грн. / 3866408 тис.грн.  

 

Компанiя притягнула незалежних оцiнювачiв для оцiнки справедливої 
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вартостi основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року. Приймаючи до 

уваги характер та використання основних засобiв при розробцi справедливої 

вартостi полагались на результати витратного пiдходу для спецiалiзованих 

основних засобiв (розрахунок залишкової вартостi замiщення), порiвняльного 

пiдходу - для неспецiалiзованих основних засобiв, для яких була доступна 

ринкова iнформацiя щодо покупки/продажу таких же або аналогiчних активiв. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи 

за такими категорiями оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. 

Керiвництво визначає категорiю фiнансових активiв при їх первiсному 

визнаннi. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть включають кредити, дебiторську 

заборгованiсть, якi виникають, коли Компанiя надає товари або кошти 

безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з 

намiром продажу одразу або протягом короткого промiжку часу. Вони 

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

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

необоротних активiв. В балансi кредити i дебiторська заборгованiсть 

вiдносяться до категорiї дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i 

iншiй дебiторськiй заборгованостi. 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська 

заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша 

дебiторська заборгованiсть спочатку враховуються за справедливою вартiстю, 

а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на знецiнення. Резерв 

на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує 

об'єктивне свiдоцтво того, що Компанiя не зможе отримати повну суму 

заборгованостi вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками 

того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, 

вважаються iстотнi фiнансовi труднощi боржника, вiрогiднiсть його 

банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також несплата або прострочення 

платежу. Сума резерву є рiзницею мiж балансовою вартiстю активу i 

приведеною вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по 

первиннiй ефективнiй процентнiй ставцi. Балансова вартiсть активу 

зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку признається в 

звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Коли 

дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона 

списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть по основнiй 

дiяльностi. Повернення ранiше списаних сум кредитується за рахунок 

загальних витрат в звiтi про фiнансовi результати. 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська 

заборгованiсть на 31 грудня 2013 р. 

Поточна дебiторська заборгованiсть 

Всього фiнансовiй дебiторськiй заборгованостi 13193975 тис.грн., у т. ч.: 

дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, включаючи заборгованiсть 

по комiсiйних угодах 13105225 тис.грн.; мiнус резерв пiд знецiнення 

дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi (3498) тис.грн.; векселi до 

отримання 16339 тис.грн.; iнша дебiторська заборгованiсть 75909 тис.грн.  

ПДВ до вiдшкодування 263894 тис.грн.  

Податок на прибуток 18969 тис.грн.  

Iншi податки 11663 тис. грн. 

Передоплати 302794 тис.грн.  

Мiнус резерв пiд знецiнення (2081) тис.грн.  

Всього поточнiй дебiторськiй заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй 

дебiторськiй заборгованостi 13789214 тис.грн.  

Справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi за станом на 31 

грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року приблизно дорiвнює її балансовiй 
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вартостi. 

У сумi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй 

дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi сталися наступнi змiни: 

 

Резерв на знецiнення на 1 сiчня 2013 р. 16766 тис.грн.  

Нарахування резерву пiд знецiнення впродовж року 6 тис. грн.  

Списання впродовж року (3180) тис. грн.  

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

Резерв на знецiнення на 31 грудня 2013 р. 13472 тис.грн.  

 

Суми, вiднесенi на рахунок резерву, як правило, списуються пiсля закiнчення 

трьох рокiв пiсля дати визнання такої дебiторської заборгованостi. 

Iншi статтi фiнансової дебiторської заборгованостi не включають знецiненi 

активи. 

Окремi знецiненi статтi дебiторської заборгованостi - це дебiторська 

заборгованiсть клiєнтiв, що несподiвано опинилися в складному 

економiчному становищi. Керiвництво не чекає вiдшкодування повної суми 

цiй дебiторськiй заборгованостi. 

На 31 грудня 2013 р i 31 грудня 2012 р прострочена, але не знецiнена 

дебiторська заборгованiсть понад 360 днiв в основному включала 

заборгованiсть з пов'язаними сторонами. 

Максимальна сума, пiдвладна кредитному ризику на звiтну дату, дорiвнює 

справедливiй вартостi кожної категорiї дебiторської заборгованостi 

представленою вище. Компанiя не забезпечує дебiторську заборгованiсть 

запорукою. 

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

банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi 

iнвестицiї з первинним термiном розмiщення до трьох мiсяцiв. Всi грошовi 

кошти облiковуються за номiнальною вартiстю. 

Грошовi кошти станом на 31 грудня 2013 року представленi грошовими 

коштами в нацiональнiй та iноземнiй валютi на розрахункових рахунках, у 

путi та в касi Компанiї в сумi 116026 тис. грн, у тому числi: 

- в нацiональнiй валютi 273 тис.грн; 

- в iноземнiй валютi 115753 тис.грн. 

Структура грошових коштiв на 31 грудня 2013 р. :  

Поточнi рахунки в банках 69570 тис.грн.  

Готiвка 11 тис.грн. 

Грошовi кошти у путi 46445 тис.грн. 

Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв 116026 тис.грн.  

За станом на 31 грудня 2013 i 31 грудня 2012, усi залишки на банкiвських 

рахунках були не простроченi i не знецiненi. 

Витрати майбутнiх перiодiв враховуються за первiсною вартiстю мiнус 

наступна амортизацiя i знецiнення. Витрати майбутнiх перiодiв вiдбиваються 

в звiтi про фiнансовi результати за допомогою амортизацiї, протягом перiоду 

використання вiдповiдних елементiв у виробничому процесi. Станом на 

31.12.2013 витрати майбутнiх перiодiв дорiвнюють 29124 тис. грн. 

Витрати майбутнiх перiодiв включають вартiсть прокатних валiв, 

вогнетривкої цеглини, грейферiв, роторiв ексгаустерiв, чаш шлакових i iнше 

обладнання, встановлене у складi виробничого устаткування Компанiї. 

Витрати на цi активи амортизуються в звiтi про фiнансовi результати 

упродовж перiоду, протягом якого вони використовуються у виробничому 

процесi. Цi активи не вiдносяться в категорiю основних засобiв, оскiльки 

термiн їх експлуатацiї не перевищує одного року. 

Товарно-матерiальнi запаси показанi за первiсною вартiстю або чистою 

вартiстю реалiзацiї, поклад вiд того, яка з них нижче. Вартiсть запасiв 

визначається по середньозваженому методу. Вартiсть готової продукцiї i 
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незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на 

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

розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає 

витрат по позикових засобах. Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною 

реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням розрахункових 

витрат на завершення роботи над активом i вiдповiдних витрат на збут. 

Товарно-матерiальнi запаси на 31 грудня 2013 р.  

Сировина i витратнi матерiали 638999 тис.грн. 

Готова продукцiя i незавершене виробництво 541827 тис.грн.  

Всього товарно- матерiальних запасiв 1180826 тис.грн.  

 

За 2013 рiк списання товарно-матерiальних запасiв склало 39271 тисяч гривен 

(у 2012 роцi 82112 тисяч гривень). 

Списання/донарахування резерву пiд знецiнення запасiв склало 12657 тисяч 

грн. i вiдбито у складi собiвартостi продукцiї. 

Рух по нарахуванню резерву за 2013 року: 

Залишок на кiнець попереднього перiоду (+/ -): 

Незавершене виробництво – резерв (6486) тис.грн. 

Готова продукцiя, напiвфабрикати i товари для перепродажу – резерв (11502) 

тис.грн. 

Основна сировина, матерiали i паливно-енергетичнi запаси – резерв (11731) 

тис.грн. 

Допомiжна сировина, матерiали i iншi запаси – резерв (30715) тис.грн. 

Запаснi частини – резерв (12372) тис.грн. 

Будматерiали – резерв (2062) тис.грн. 

Нарахування резерву знецiнення запасiв (74868) тис.грн. 

 

Нарахування/сторно резерву знецiнення запасiв: 

Незавершене виробництво – резерв 6486 тис.грн. 

Готова продукцiя, напiвфабрикати i товари для перепродажу – резерв (14058) 

тис.грн. 

Основна сировина, матерiали i паливно-енергетичнi запаси – резерв (4054) 

тис.грн. 

Допомiжна сировина, матерiали i iншi запаси – резерв (13791) тис.грн. 

Запаснi частини – резерв 10698 тис.грн. 

Будматерiали – резерв 2062 тис.грн. 

Нарахування резерву знецiнення запасiв (12657) тис.грн. 

Залишок на кiнець звiтного перiоду (+/ -): 

Готова продукцiя, напiвфабрикати i товари для перепродажу – резерв (25560) 

тис.грн. 

Основна сировина, матерiали i паливно-енергетичнi запаси – резерв (15785) 

тис.грн. 

Допомiжна сировина, матерiали i iншi запаси – резерв (44506) тис.грн. 

Запаснi частини – резерв (1674) тис.грн. 

Нарахування резерву знецiнення запасiв (87525) тис.грн. 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська 

заборгованiсть признається i спочатку оцiнюється вiдповiдно до полiтики 

облiку фiнансових iнструментiв. Надалi iнструменти з фiксованим термiном 

погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується 

з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй i дисконту 

при розрахунку. Фiнансовi зобов'язання без фiксованого термiну погашення 

надалi враховуються за справедливою вартiстю. 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iншої кредиторської 

заборгованостi на 31 грудня 2013 року:  

Довгострокова кредиторська заборгованiсть 893038 тис.грн.  
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Всього поточнiй фiнансовiй кредиторськiй заборгованостi 16917695 тис.грн. , 

у т.ч. кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 14852368 тис.грн.; 

кредиторська заборгованiсть по комiсiйних угодах 1696530 тис.грн.; 

кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 333777 тис.грн.; виданi векселi 

554 тис.грн.; iнша кредиторська заборгованiсть 34466 тис.грн.  

Аванси отриманi 573055 тис.грн.  

Нарахована заробiтна плата i податки на заробiтну плату 35892 тис.грн.  

Iншi податки до сплати 18124 тис.грн.  

Всього поточнiй кредиторськiй заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй 

кредиторськiй заборгованостi 17544766 тис.грн.  

Справедлива вартiсть фiнансової кредиторської заборгованостi приблизно 

дорiвнює їх балансовiй вартостi. 

Зобов‟язання по пенсiйному забезпеченню визнанi в балансi на 31 грудня 2013 

р. становлять 372920 тис.грн. 

Додаткова iнформацiя наведена в Примiтках до фiнансової звiтностi за 2013 

рiк. 

Керівник Подкоритов Олександр Леонiдович 

Головний бухгалтер                        Бiлецький Микола Олександрович 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 12208397 12783086 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 12299795 ) ( 13064797 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 збиток 2095 ( 91398 ) ( 281711 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов‟язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 

резервах 
2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 619524 184054 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 228550 ) ( 254718 ) 

Витрати на збут 2150 ( 356467 ) ( 341298 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 311033 ) ( 233440 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 
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Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 367924 ) ( 927113 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1396603 2137681 

Інші доходи 2240 224494 265328 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1585780 ) ( 972088 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 254595 ) ( 317461 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

186347 

 збиток 2295 ( 587202 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 91183 -116916 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

69431 

 збиток 2355 ( 496019 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 561916 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -111741 -82745 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 450175 -82745 

Податок на прибуток, пов‟язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 83754 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 366421 -82745 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -129598 -13314 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 10972516 11808045 

Витрати на оплату праці 2505 472980 430570 

Відрахування на соціальні заходи 2510 179193 181387 

Амортизація 2515 311886 250177 

Інші операційні витрати 2520 1075819 976534 

Разом 2550 13012394 13646713 
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ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 10509139 10541969 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -47.19882 6.58615 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або 

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

звичайної господарської дiяльностi Компанiї. Виручка вiд реалiзацiї показана 

без ПДВ i знижок. 

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

розрахувати з достатньою мiрою точностi, iснує вiрогiднiсть отримання 

Компанiєю майбутнiх економiчних вигод i дотриманi конкретнi критерiї по 

кожному напряму дiяльностi Компанiї. Сума доходу не пiдлягає достовiрнiй 

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

реалiзацiєю. Оцiнки Компанiї ґрунтуються на результатах минулих перiодiв з 

урахуванням категорiй покупцiв, видiв операцiй i специфiки кожної угоди. 

((а) Реалiзацiя товарiв, супутньої та iншої продукцiї 

Компанiя виробляє i реалiзує певний асортимент металопродукцiї великим, 

середнiм i дрiбним покупцям. Супутня i iнша продукцiя реалiзується тим же 

покупцям. Дохiд вiд продажу товарiв, супутньої i iншої продукцiї признається у 

момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Зазвичай це 

вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Проте, коли Компанiя погоджується 

доставити вантаж до певного мiсця, дохiд признається у момент його передачi 

покупцевi в обумовленому мiсцi. Компанiя використовує стандартнi правила 

ИНКОТЕРМС, такi як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), 

доставка до межi (DAF), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт (FOB), якi 

визначають момент переходу ризикiв i вигод. 

Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв. 

Цiна продажу вказується окремо для кожної специфiкацiї.  

((б) Процентнi прибутки 

Процентнi прибутки признаються на пропорцiйно-тимчасовiй основi з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Коли дебiторська 

заборгованiсть виявляється знецiненою, Компанiя зменшує балансову вартiсть 

до рiвня вiдшкодованої вартостi, яка є розрахунковими майбутнiми грошовими 

потоками, дисконтованими по первиннiй ефективнiй процентнiй ставцi 

iнструменту. Дисконт надалi буде частями вiдноситися на процентний дохiд. 

((в) Реалiзацiя послуг 

Реалiзацiя послуг признається в облiковому перiодi, в якому послуги зробленi, з 

посиланням на мiру завершеностi певних операцiй, яка визначається на пiдставi 

фактично наданих послуг в пропорцiї до загального об'єму послуг, який має 

бути наданий. 

((г) Комiсiйнi прибутки 

Компанiя виступає агентом в операцiях з продажу товарiв вiд iменi третiх 

сторiн. Комiсiйний дохiд, отриманий Компанiєю за органiзацiю таких операцiй, 

признається у момент переходу ризикiв i вигод володiння товарами покупцям 

третiх сторiн. Такий дохiд вiдбивається в звiтностi у складi iнших прибуткiв. 

Компанiя також проводить операцiї купiвлi-продажу. Оскiльки такi операцiї не 

пов'язанi з отриманням Компанiєю доходу, вони показуються по чистiй сумi як 

прибуток або збитки у складi iнших прибуткiв/(витрат). Дебiторська i 

кредиторська заборгованiсть по таких операцiях представляється розгорнуто. 

Дохiд вiд реалiзацiї металопродукцiї по ринках: 
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Вся продукцiя Компанiї - це металопродукцiя у виглядi готових виробiв або 

напiвфабрикатiв. 

Далi представлена iнформацiя по продажу за видами продукцiї в 2013 р. 

Квадратна заготiвля i прокат :  

- продаж на внутрiшньому ринку 8673472 тис.грн.  

- продаж на експорт 3355216 тис.грн.  

Усього доходу вiд реалiзацiї 12028688 тис.грн.  

 

Значна частина продукцiї, реалiзованої на внутрiшньому ринку, надалi 

експортується Компанiєю по комiсiйних угодах. 

Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої 

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

договорiв постачання i iнших вiдповiдних витрат. 

Фiнансовi витрати включають процентнi витрати по позикових засобах, збиток 

вiд виникнення фiнансових iнструментiв i збитки вiд курсової рiзницi. Усi 

процентнi i iншi витрати, понесенi у зв'язку з позиковими засобами, вiдносяться 

на витрати з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Витрати вiд операцiйної та iншої дiяльностi за 2013 р. : 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 12299795 тис.грн.  

Адмiнiстративнi витрати 228550 тис.грн.  

Витрати на збут 356467 тис.грн.  

Iншi операцiйнi витрати чиста сума 565628 тис.грн., у т.ч. : 

- Витрати на дослiд. i розробки 15555 тис.грн.  

- Сумнiвнi та безнадiйнi борги 379 тис. грн.  

- Витрати по iншiй реалiзацiї 45724 тис. грн.  

- Курсова рiзниця пов‟язана з операцiйною дiяльнiстю 123491 тис.грн.  

- Недостачi i втрати вiд псування мат. цiнностей 2114 тис.грн.  

- Штрафи 470 тис. грн.  

- Iншi витрати операцiйної дiяльностi 13968 тис.грн.  

- Собiвартiсть вiд реалiзацiї, оренди необоротних активiв 6794 тис.грн.  

- Резерв знецiнення основних засобiв 8530 тис.грн.  

- Витрати по усуненню аварiї (витрати по аварiйному загоранню кабельної 

продукцiї конвертерного цеху) 11739 тис. грн.  

- Витрати вiдшкодованi 259502 тис.грн.  

- Курсова рiзниця пов‟язана з переоцiнкою основних засобiв 8439 тис.грн. 

- Курсова рiзниця пов‟язана з переоцiнкою грошових коштiв 5103 тис.грн.  

- З/п соц. сфери 5121 тис.грн.  

- Iншi витрати - витрати iншої дiяльностi 57182 тис.грн.  

- Списання необоротних активiв 1199 тис.грн.  

- Витрати по роялтi 318 тис. грн.  

 

Прибутки вiд операцiйної та iншої дiяльностi за 2013 р. : 

Дохiд вiд реалiзацiї, чиста сума 12208397 тис.грн.  

Iншi операцiйнi доходи, чиста сума 844018 тис.грн., у т.ч.:  

- Iнша реалiзацiя 63378 тис.грн.  

- Дохiд вiд реалiзацiї iн. валюти 53275 тис.грн. 

- Дохiд вiд реал., оренди необоротних активiв 10234 тис.грн.  

- Дохiд вiд курсової рiзницi, пов‟язанi з операцiйною дiяльнiстю 88460 тис.грн.  

- Дохiд вiд штрафiв, пенi 73 тис грн.  

- Прострочена кредиторська заборгованiсть 4443 тис. грн.  

- Дохiд вiд безоплатно придбанi активiв 302358 тис грн.  

- Дохiд вiд iнвентаризацiї 7957 тис.грн.  

- Прихiд матерiалiв 6642 тис.грн.  

- Лом амортизацiйний 17439 тис.грн.  

- Iншi 2700 тис.грн.  

- Дохiд вiд курсової рiзницi, пов‟язанi з переоцiнкою грошових. коштiв 9689 
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тис.грн.  

- Дохiд вiд лiквiдацiї необоротних активiв 14304 тис.грн.  

- Соц. сфера 1144 тис.грн.  

- Резерв на аванс 501 тис.грн.  

- Дохiд вiд вiдшкодування витрат 261174 тис.грн.  

- Дохiд вiд оприбутковування матерiалiв вiд ремонтiв 6 тис.грн.  

- Дохiд вiд комiсiйної винагороди по комiсiйним договорам 241 тис. грн.  

 

Фiнансовi прибутки 2013 р.: 

Дохiд вiд первинного визнання довгострокової кредиторської заборгованостi 

1396427 тис.грн.  

Проценти отриманi 176 тис. грн.  

Всього фiнансових прибуткiв 1396603 тис. грн.  

 

Фiнансовi витрати 2013 р. 

Витрати по дисконтуванню довгострокової кредиторської заборгованостi 

1545725 тис.грн.  

% витрати за списком 1,2 40048 тис.грн.  

% банка 7 тис.грн. 

Всього фiнансових витрат 1585780 тис.грн.  

Витрати по податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений 

податок. Поточний податок на прибуток у фiнансовiй звiтностi розраховується 

вiдповiдно до українського законодавства, яке дiє на звiтну дату.  

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових 

зобов'язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i 

тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань 

i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до 

вилучення при початковому визнаннi, вiдстроченi податки не визнаються 

вiдносно тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання 

у разi операцiї, що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її 

первинному облiку не впливає нi на фiнансовий, нi на податковий прибуток. 

Суми вiдстрочених податкiв розраховуються по ставках оподаткування, якi 

введенi в дiю або мають бути введенi в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, 

застосовуватимуться в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або 

використаний перенесений податковий збиток. 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання згортаються усерединi Компанiї. 

Вiдстроченi податковi активи, що вiднiмаються для оподаткування, i перенесенi 

з попереднiх перiодiв податковi збитки признаються тiльки в тiй мiрi, в якiй 

iснує вiрогiднiсть отримання прибутку оподаткування, вiдносного якiй можна 

буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

Податковi витрати/(кредит) по податку на прибуток у 2013 р. складають 91183 

тис.грн. (вiдстрочений податок). 

Iз-за вiдмiнностей мiж українським законодавством, регулюючим принципи 

оподаткування, i МСФЗ виникають певнi тимчасовi рiзницi мiж балансовою 

вартiстю деяких активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i їх 

вартiстю для цiлей визначення бази оподаткування. Податковий ефект змiн 

тимчасових рiзниць облiковується за ставкою 18% з 1 сiчня по 31 грудня 2014 

року, 17% з 1 сiчня по 31 грудня 2015 року та 16% пiсля 1 сiчня 2016 року. 

Податковий ефект тимчасових рiзниць якi зменшують суму оподаткування  

Податковi збитки: на 31 грудня 2013 р. 581863 тис.грн.; кредитовано / 

(вiднесено) на фiнансовий результат 128291 тис.грн.; на 31 грудня 2012 р. 

453572 тис.грн. 

Аванси отриманi; на 31 грудня 2013 р. 12218 тис.грн.; кредитовано / (вiднесено) 

на фiнансовий результат (92580) тис.грн.; на 31 грудня 2012 р. 104798 тис.грн. 

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення: на 31 грудня 2013 р. 66557 тис.грн.; 

кредитовано / (вiднесено) на фiнансовий результат 26807 тис.грн.; на 31 грудня 
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2012 р. 39750 тис.грн. 

Оцiнка товарно-матерiальних запасiв: на 31 грудня 2013 р. 21227 тис.грн.; 

кредитовано / (вiднесено) на фiнансовий результат 3342 тис.грн.; на 31 грудня 

2012 р. 17885 тис.грн. 

Оцiнка дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської 

заборгованостi: на 31 грудня 2013 р. 2151 тис.грн.; кредитовано / (вiднесено) на 

фiнансовий результат 2151 тис.грн.  

Всього вiдстроченого податкового активу: на 31 грудня 2013 р. 684016 тис.грн.; 

кредитовано / (вiднесено) на фiнансовий результат 68011 тис.грн. ; на 31 грудня 

2012 р. 616005 тис.грн. 

За вирахуванням вiдстрочених податкових зобов'язань: на 31 грудня 2013 р. 

(639079) тис.грн.; кредитовано / (вiднесено) на фiнансовий результат (44856) 

тис.грн.; на 31 грудня 2012 р. (594223) тис.грн. 

Визнаний вiдстрочений податковий актив: на 31 грудня 2013 р. 44937 тис.грн.; 

кредитовано / (вiднесено) на фiнансовий результат 23155 тис. грн. ; на 31 грудня 

2012 р. 21782 тис.грн. 

Податковий ефект тимчасових рiзниць якi збiльшують суму оподаткування  

Оцiнка довгострокової кредиторської заборгованостi: на 31 грудня 2013 р. (546 

414) тис.грн., кредитовано / (вiднесено) на фiнансовий результат 30664 тис.грн. 

на 31 грудня 2012 р. (577078) тис.грн. 

Оцiнка основних засобiв та МНМА: на 31 грудня 2013 р. (92665) тис.грн., 

кредитовано / (вiднесено) на фiнансовий результат (75520) тис.грн.; на 31 

грудня 2012 р. (17145) тис.грн. 

Всього вiдстроченого податкового зобов'язання: на 31 грудня 2013 р. (639079) 

тис.грн.; кредитовано / (вiднесено) на фiнансовий результат (44856) тис.грн.; на 

31 грудня 2012 р. (594223) тис.грн. 

 

Податковi збитки можуть бути перенесенi на невизначений перiод. Керiвництво 

вважає, що циклiчнiсть галузi чорної металургiї забезпечить майбутню 

прибутковiсть Компанiї i усi податковi збитки будуть використанi. Завдяки 

значним внутрiшньогруповим продажам i закупiвлям, керiвництво також 

вважає, що iснують i iншi можливостi планування використання податкових 

збиткiв. 

Керівник    Подкоритов Олександр Леонiдович 

Головний бухгалтер                         Бiлецький Микола Олександрович 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

16723482 

 

19377083 

Повернення податків і зборів 3005 468202 414991 

у тому числі податку на додану вартість 3006 465171 414990 

Цільового фінансування 3010 22 52 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 52 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 652273 365695 

Надходження від повернення авансів 3020 0 949 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 722 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 247 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення 

позик 
3055 0 0 

Інші надходження 3095 5543552 13894618 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 16507318 ) 

 

( 26606313 ) 

Праці 3105 ( 389062 ) ( 358971 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 217853 ) ( 195341 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 108273 ) ( 93940 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

прибуток 
3116 ( 1 ) ( 13 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 1382 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 106890 ) ( 93927 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2837288 ) ( 3074779 ) 
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Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 14906 ) ( 153787 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 9210 ) ( 12802 ) 

Витрачання на оплату зобов‟язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 2763863 ) ( 3489121 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 539758 69303 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 359 11920 

необоротних активів 3205 7337 9 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 25 127 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 444974 ) ( 222674 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 14310 ) ( 21179 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -451563 -231797 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 80 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 495 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 2653 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 80 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 

оренди 
3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 7 ) ( 922 ) 
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Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2245 -842 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 85950 -163336 

Залишок коштів на початок року 3405 40905 203595 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -10829 646 

Залишок коштів на кінець року 3415 116026 40905 

 

Примітки 

Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi  

Надходження вiд: 

Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 16723482 тис. грн. 

Повернення податкiв i зборiв 468202 тис. грн. 

у тому числi податку на додану вартiсть 465171 тис. грн. 

Цiльового фiнансування 22 тис. грн. 

Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 652 273 тис. грн. 

Iншi надходження 5 543 552 тис. грн. 

Витрачання на оплату:  

Товарiв (робiт, послуг) (16507 318) тис. грн.  

Працi (389 062) тис. грн. 

Вiдрахувань на соцiальнi заходи (217 853) тис. грн. 

Зобов'язань з податкiв i зборiв (108 273) тис. грн. 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (1) тис. грн. 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть (1382) тис. грн. 

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (106890) тис. грн. 

Витрачання на оплату авансiв (2837288) тис. грн. 

Витрачання на оплату повернення авансiв (14906) тис. грн. 

Витрачання на оплату цiльових внескiв (9210) тис. грн. 

Iншi витрачання (2763863) тис. грн. 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 539758 тис. грн. 

Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi 

Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 359 тис. грн. 

Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв 7337 тис. грн. 

Iншi надходження 25 тис. грн. 

Втрачання на придбання необоротних активiв 444974 тис. грн. 

Iншi платежi 14310 тис. грн. 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi -451563 тис. грн. 

Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi 

Iншi надходження 495 тис. грн. 

Втрачання на викуп власних акцiй ( 2653) тис. грн. 

Втрачання на погашення позик 80 тис. грн. 

Iншi платежi (7) тис. грн. 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi -2245 тис. грн. 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 85950 тис. грн. 

Залишок коштiв на початок року 40905 тис. грн. 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв (10829) тис. грн. 

Залишок коштiв на кiнець року 116026 тис. грн. 

Керівник   Подкоритов Олександр Леонiдович 

Головний бухгалтер                         Бiлецький Микола Олександрович 
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КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних 

активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових 

різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та 

груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 
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дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, 

роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками 

з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками 

зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками 

з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

доходів майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов‟язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 
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фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу 

частки в дочірньому 

підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

частки в дочірньому 

підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів 

за звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок 

року 
3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) 

не складався. 

Керівник Подкоритов Олександр Леонiдович 

Головний бухгалтер Бiлецький Микола Олександрович 
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КОДИ 

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

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00191193 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 160898 455999 0 40224 -215612 0 922 440587 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 -82559 0 0 0 0 0 -82559 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 160898 373440 0 40224 -215612 0 -922 358028 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -496019 0 0 -496019 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 314643 0 0 51778 0 0 366421 
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Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 358274 0 0 51778 0 0 410052 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 -43631 0 0 0 0 0 -43631 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 
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прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 -2653 -2653 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 -1973 0 2468 495 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 
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частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 314643 0 0 -446214 0 -185 -131756 

Залишок на 

кінець року 
4300 160898 688083 0 40224 -661826 0 -1107 226272 

 

Примітки 

Власний капiтал ПАТ «ЄМЗ» станом на 31.12.2013 р. складають кошти статутного капiталу пiдприємства, 

капiталу у дооцiнках, резервного капiталу, непокритого збитку та вилученого капiталу. 

Статутний капiтал Товариства за станом на 31.12.2013 р. сплачений в повному обсязi у встановленi 

законодавством термiни та вiдповiдає установчим документам Товариства. Несплачений учасниками 

товариства капiтал вiдсутнiй. Станом на 31.12.2013 статутний капiтал Товариства становить 160897992,00 (сто 

шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто сiм тисяч дев‟ятсот дев‟яносто двi) грн., подiлений на 10550688 

(десять мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят тисяч шiстсот вiсiмдесят вiсiм) шт. простих iменних акцiй номiнальною 

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

Станом на 31 грудня 2012 року сталися змiни у складi капiталу у дооцiнках: нарахованi актуарнi витрати у сумi 

(82559) тис.грн.  

В статтi "Капiтал у дооцiнках" вiдображена сума залишку на початок року (373440 тис. грн.) та дооцiнка 

активiв у сумi 469851 тис.грн.; амортизацiя резерву переоцiнки (51778) тис.грн.; вибуття об‟єктiв ранiше 

дооцiнених (59799) тис.грн.; актуарнi збитки (43631) тис.грн. На кiнець звiтного перiоду сума капiталу у 

дооцiнках склала 688083 тис. грн. 

У звiтному роцi вiдрахувнь до резервного капiталу не вiдбувалось. Станом на 31.12.2013 року резервний 

капiтал складає 40224 тис. гривень.  

На початок року непокритий збиток складав (215612) тис. грн., протягом 2013 року сума непокритого збитку 

збiльшилась на (446214) тис. грн., у т. ч.: амортизацiя резерву переоцiнки 51778 тис.грн.; фiнансовий результат 

(496019) тис.грн.; збитки вiд продажу акцiй (1973) тис. грн. Сума непокритого збитку станом на 31.12.2013 

склала 661826 тис. гривень.  

На початок року вилучений капiтал складав (922) тис. грн. Протягом 2013 року сума вилученого капiталу 

збiльшилась на (185) тис. грн. за рахунок операцiй по продажу та викупу акцiй. Вилучений капiтал станом на 

31.12.2013 становить (1107) тис. грн.  

Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2013 становить 226272 тис. грн. 

Керівник Подкоритов Олександр Леонiдович 

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

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2013 р. 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ I ДIЯЛЬНIСТЬ 

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

програми приватизацiї в Українi, державне пiдприємство "Єнакiєвський державний 

металургiйний завод" було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство. Найменування 

Вiдкритого акцiонерного товариства «Єнакiєвський металургiйний завод» викладене 

вiдповiдно до вимог та положень Закону України «Про акцiонернi товариства» як Публiчне 

акцiонерне товариство «Єнакiєвський металургiйний завод» (далi – Компанiя). Змiна 

найменування юридичної особи зареєстрована 31.03.2011. У 2011 роцi створено Макiївську 

фiлiю ПАТ «ЄМЗ» на базi орендованого майна ЗАТ «Макiївський металургiйний завод». 

Вiдомостi про створення фiлiалу внесенi в Єдиний державний реєстр 31.03.2011. ПАТ 

«ЄМЗ» входить до групи «Метiнвест». 

Основною дiяльнiстю Компанiї є виробництво напiвфабрикатiв та готової металопродукцiї i 

реалiзацiї iї на внутрiшньому ринку i за кордоном. 

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

2. УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ КОМПАНIЯ 

Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується вiдносно 

високими економiчними та полiтичними ризиками, продовжує здiйснювати економiчнi 

реформи i вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу у вiдповiдностi з 

вимогами ринкової економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi 

залежить вiд цих реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, 

прийнятих урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй 

сферах. Розвивається економiка схильна до негативного впливу падiння ринкової 

кон'юнктури та економiчного спаду, що спостерiгається в iнших країнах свiту. 

Фiнансовi результати Компанiї в значнiй мiрi залежать вiд свiтових цiн i попиту на сталь, 

металургiйну продукцiю та залiзну руду i вугiлля. Цiни на металопродукцiю знаходяться пiд 

впливом численних факторiв, включаючи економiчну ситуацiю у свiтi, попит, свiтовий обсяг 

виробництва, ступiнь використання виробничих потужностей, витрати на сировину, валютнi 

курси i модернiзацiю процесу виробництва сталi. В останнi роки цiни на металопродукцiю 

вiдрiзнялися iстотною нестабiльнiстю. 

ПАТ «ЄМЗ» це один з трьох металургiйних комбiнатiв Метiнвесту в Українi. Крiм того, 

Компанiя отримує бiльшiсть залiзної руди i вугiлля вiд дочiрнiх компанiй Метiнвесту i також 

реалiзує бiльшiсть своєї продукцiї дочiрнiм компанiям Метiнвесту. Бiльш того, Метiнвест 

виконує функцiю централiзованого казначейства. 

Метiнвест рацiонально пiдходить до своїх бiзнес i операцiйних процесiв i приймає всi 

належнi заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi Компанiї. 

 

3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Основа пiдготовки.  

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) за всi представленi перiоди, використовуючи балансову вартiсть активiв i 

зобов'язань. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi використовувалися положення 

облiкової полiтики, вiдповiднi облiкової полiтики, яка використовувалася при пiдготовцi 

фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. 

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

винятком основних засобiв, якi оцiнюються за переоцiненою вартiстю. Основнi положення 

облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Цi 

положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених 

звiтних перiодiв, якщо не зазначено iнше. 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї представлена в тисячах гривен. Якщо не вказане iнше, усi суми 
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в Примiтках приведенi з округленням до тисячи гривен. 

Iстотнi бухгалтерськi оцiнки i судження при застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво застосовувало власний 

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

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

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

обгрунтованими, результати яких формують основу професiйних суджень про балансову 

вартiсть активiв i зобов'язань, якi не доступнi з iнших джерел. Не дивлячись на те, що цi 

оцiнки грунтуються на усiй наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини i подiї, 

фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження особливо 

важливi, областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i 

розрахунки мають велике значення для фiнансової звiтностi по МСФЗ, описанi в Примiтцi 4  

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

використанням валюти основного економiчного середовища, в якiй Компанiя працює 

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

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

Компанiї. Операцiї в iноземнiй валютi враховуються за обмiнним курсом Нацiонального 

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

результатi розрахунку по операцiях в iноземнiй валютi, включаються в звiт про фiнансовi 

результати на пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї. 

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

офiцiйному курсу обмiну, який встановлює Нацiональний банк України (НБУ) на вiдповiдну 

звiтну дату. Прибуток i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають в результатi перерахунку 

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

На 31 грудня 2013 року, основний курс обмiну, що використався для перерахунку сум в 

iноземнiй валютi, склав 7.993 гривен за долар США (31 грудня 2012 року - 7.993 гривен за 

долар США). 

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

Основнi засоби. Основнi засоби враховуються використовуючи модель переоцiнки. 

Справедлива вартiсть визначається за пiдсумками оцiнки, проведеної незалежними 

оцiнювачами. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi 

переоцiнюваних активiв. Подальшi надходження основних засобiв враховуються за 

первiсною вартiстю. Первинна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з 

придбанням активiв. Вартiсть активiв, побудованих власними силами, включає вартiсть 

матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i вiдповiдну частину виробничих накладних 

витрат. За станом на 31 грудня 2013 року i 31 грудня 2012 року основнi засоби враховувалися 

за переоцiненою вартiстю, мiнус накопичена амортизацiя i знецiнення. 

Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за пiдсумками переоцiнки вiдбивається в 

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

основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вiднiмається з валової 

балансової вартостi активу, пiсля чого чиста вартiсть активу трансформується до його 

переоцiненої вартостi. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє 

збiльшення балансової вартостi того ж активу, признається в звiтi про сукупний дохiд i 

зменшує ранiше визнаний резерв переоцiнки в складi капiтала. Усi iншi випадки зменшення 

балансової вартостi вiдбиваються в звiтi про фiнансовi результати. Резерв переоцiнки, 

вiдбитий у складi капiталу, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому 

випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або списується 

або коли Компанiя продовжує його використовувати. У останньому випадку сума 

реалiзованої переоцiнки є рiзницею мiж амортизацiєю на основi переоцiненої балансової 

вартостi активу i амортизацiєю на основi його первинної вартостi. 

Пiсля визнання основнi засоби подiляються на компоненти, що представляють собою 

об'єкти, вартiсть яких значна i якi можуть амортизуватися окремо. 

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

а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати 

капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх 
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економiчних вигод вiд основного засобу. Усi iншi витрати признаються в звiтi про фiнансовi 

результати у складi витрат в тому перiодi, в якому вони понесенi. 

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

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

i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i 

балансової вартостi цих активiв i признаються в звiтi про фiнансовi результати.  

Амортизацiя основних засобiв враховується в звiтi про фiнансовi результати, 

використовуючи лiнiйний метод з тим, щоб зменшити первинну або переоцiнену вартiсть 

окремих активiв до лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їх експлуатацiї, що залишився. 

Амортизацiя нараховується з моменту введення активiв в експлуатацiю. Очiкуванi залишковi 

термiни експлуатацiї наступнi: 

Залишковi термiни експлуатацiї, рокiв 

Будiвлi i споруди 2 - 60 рокiв 

Машини i виробниче устаткування 2 - 35 рокiв 

Iншi основнi засоби 2 - 10 рокiв 

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

нинi вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання 

об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються у кiнцi термiну його експлуатацiї. 

Коли Компанiя має намiр використовувати основний засiб до кiнця перiоду його фiзичного 

iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого основного засобу прирiвнюється до нуля.  

Компанiя капiталiзує витрати по позикових засобах, якi безпосередньо вiдносяться до 

придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього 

активу. 

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

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

введення в експлуатацiю. 

Знецiнення нефiнансових активiв. 

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

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

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

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

складi капiталу. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за 

вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них вище. 

Для оцiнки можливого знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на якому 

iснують окремо розрiзнянi грошовi потоки (на рiвнi одиниць, що генерують грошовi кошти). 

Нефiнансовi активи, окрiм гудвiла, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату 

аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за такими 

категорiями оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Керiвництво визначає категорiю 

фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть включають кредити, дебiторську заборгованiсть, якi 

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

дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу одразу або протягом 

короткого промiжку часу. Вони вiдображаються в складi оборотних активiв, крiм тих, у яких 

строк погашення перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи вiдносяться до 

категорiї необоротних активiв. В балансi кредити i дебiторська заборгованiсть вiдносяться до 

категорiї дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй 

заборгованостi. 

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

враховуються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу 

вартiсть при початковому визнаннi якнайкраще пiдтверджує цiна операцiї, за винятком 

операцiй з пов'язаними сторонами, якi проводяться за цiною, встановленою контрактом. 

Прибуток або збиток при початковому визнаннi враховується тiльки тодi, коли є рiзниця мiж 

справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi поточнi ринковi 

операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, для яких використовується тiльки 
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вiдкрита ринкова iнформацiя. 

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первинного визнання фiнансовi 

зобов'язання, дебiторська заборгованiсть, кредити Компанiї оцiнюються за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, а фiнансовi активи - за 

вирахуванням збиткiв, що зазнали, вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi 

витрати на проведення операцiї, включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту 

i амортизуються з використанням ефективної процентної ставки iнструменту.  

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

фiнансового активу, i у разi, якщо його балансова вартiсть (розрахована по методу 

амортизованої вартостi) перевищує вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що фiнансовий 

актив знецiнився. Вiдшкодована вартiсть фiнансового активу дорiвнює величинi майбутнiх 

грошових потокiв, дисконтованих з використанням ефективної ставки вiдсотка. Балансова 

вартiсть зменшується до величини вiдшкодованої вартостi шляхом створення резерву по 

вiдповiдних статтях фiнансових активiв. Сума збитку вiд знецiнення фiнансових активiв 

включається у вiдповiдний рядок звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод. 

Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, 

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

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

передавала i не зберiгала, в основному, усi риски i вигоди володiння, але не зберегла 

контроль. Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi цiлком 

продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додаткових обмежень на 

продаж. 

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

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

середньозваженому методу. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва 

включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi 

виробничi накладнi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але 

не включає витрат по позикових засобах. Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною 

реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням розрахункових витрат на 

завершення роботи над активом i вiдповiдних витрат на збут. 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть 

спочатку враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на 

знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли 

iснує об'єктивне свiдоцтво того, що Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi 

вiдповiдно до первинних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська 

заборгованiсть по основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi 

боржника, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також несплата або 

прострочення платежу. Сума резерву є рiзницею мiж балансовою вартiстю активу i 

приведеною вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первиннiй ефективнiй 

процентнiй ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а 

сума збитку признається в звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. 

Коли дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується 

за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть по основнiй дiяльностi. Повернення 

ранiше списаних сум кредитується за рахунок загальних витрат в звiтi про фiнансовi 

результати. 

Передплати. Передоплати враховуються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву на 

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

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

вiдповiдний збиток вiд знецiнення признається в звiтi про фiнансовi результати. 

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

якi є договiрними борговими iнструментами. 

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

розрахованою керiвництвом справедливою вартiстю, яка буде отримана або передана при 
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негрошових розрахунках. 

Справедлива вартiсть визначається на пiдставi наявних ринкових даних. 

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

грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi 

iнвестицiї з первинним термiном розмiщення до трьох мiсяцiв. Всi грошовi кошти 

облiковуються за номiнальною вартiстю. 

Витрати майбутнiх перiодiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються за первiсною 

вартiстю мiнус наступна амортизацiя i знецiнення. Витрати майбутнiх перiодiв вiдбиваються 

в звiтi про фiнансовi результати за допомогою амортизацiї, протягом перiоду використання 

вiдповiдних елементiв у виробничому процесi. 

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

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

надходжень за вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi отриманої 

винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй враховується як емiсiйний дохiд. 

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

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

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

запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до 

випуску. Якщо зобов'язання по виплатi дивiдендiв погашається бiльш нiж через один рiк 

пiсля звiтної дати, воно включається до складу довгострокових зобов'язань i оцiнюється за 

приведеною вартiстю майбутнiх грошових потокiв, якi буде потрiбно для погашення 

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

ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i риски, властивi зобов'язанню. Ефект первинного 

дисконтування дивiдендiв i подальша змiна дисконту враховуються безпосередньо в капiталi. 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть 

признається i спочатку оцiнюється вiдповiдно до полiтики облiку фiнансових iнструментiв. 

Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть 

розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй i дисконту 

при розрахунку. Фiнансовi зобов'язання без фiксованого термiну погашення надалi 

враховуються за справедливою вартiстю 

Аванси отриманi. Аванси визнаються за первiсно отриманими сумами. 

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

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

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

щоб розрахуватися по зобов'язаннях, i їх суми можна розрахувати з достатньою мiрою 

точностi. Коли iснують декiлька схожих зобов'язань, вiрогiднiсть того, що буде потрiбно 

вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для усього класу таких зобов'язань. 

Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошей вiдносно якої-небудь позицiї, 

включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика. 

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

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

коли вiдшкодування практично гарантоване. 

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

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

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

резерву з часом признається як процентна витрата. 

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

Iнформацiя про нього розкривається в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть отримання 

економiчних вигод вiд його використання. 

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

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

розрахувати з достатньою мiрою точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання 

розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв, якi 
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передбачають економiчнi вигоди, є незначною. 

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

своїх працiвникiв передбачений законодавством єдиний внесок до Пенсiйного фонду 

України. Внесок розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати i 

вiдносяться на витрати по мiрi їх понесення. До складу витрат на оплату працi в звiтi про 

фiнансовi результати включенi пенсiї, що виплачуються на розсуд Компанiї, i iншi пенсiйнi 

виплати. 

Винагороди працiвникам. План з встановленими виплатами. Компанiя бере участь в 

державному пенсiйному планi зi встановленими виплатами, який передбачає достроковий 

вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з шкiдливими i 

небезпечними для здоров'я умовами. Компанiя також надає на певних умовах единоразовi 

виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом 

зi встановленими виплатами, являє собою поточну вартiсть певного зобов'язання на звiтну 

дату мiнус коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток i вартiсть минулих 

послуг. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно незалежним 

актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума 

зобов'язання по пенсiйному плану зi встановленими виплатами визначається шляхом 

дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням 

процентних ставок по високолiквiдним корпоративним облiгацiям, деномiнованими в тiй же 

валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення яких приблизно вiдповiдає термiну 

цього зобов'язання. Актуарнi прибуток i збитки, що виникають в результатi минулих 

коригувань i змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на фiнансовий результат протягом 

очiкуваного середнього термiну трудової дiяльностi працiвникiв, що залишився, якщо 

вказанi прибуток i збитки перевищують бiльше з 10% вiд вартостi активiв плану або 10% вiд 

вартостi зобов'язань за планом зi встановленими виплатами 

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

вiдстрочений податок. Поточний податок на прибуток у фiнансовiй звiтностi розраховується 

вiдповiдно до українського законодавства, яке дiє на звiтну дату.  

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань 

вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що 

виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей 

фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до вилучення при початковому визнаннi, вiдстроченi 

податки не визнаються вiдносно тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або 

зобов'язання у разi операцiї, що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її 

первинному облiку не впливає нi на фiнансовий, нi на податковий прибуток. Суми 

вiдстрочених податкiв розраховуються по ставках оподаткування, якi введенi в дiю або 

мають бути введенi в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться в перiодах, 

коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання згортаються усерединi Компанiї. Вiдстроченi 

податковi активи, що вiднiмаються для оподаткування, i перенесенi з попереднiх перiодiв 

податковi збитки признаються тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує вiрогiднiсть отримання прибутку 

оподаткування, вiдносного якiй можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

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

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

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

законодавством вiдносно постачань, звiльнених вiд оподаткування ПДВ); 0% застосовується 

при експортi товарiв i вiдповiдних послуг. Вихiдний ПДВ при продажi товарiв i послуг 

враховується у момент отримання товарiв або послуг клiєнтом або у момент надходження 

платежу вiд клiєнта, залежно вiд того, що сталося ранiше. Вхiдний ПДВ враховується таким 

чином: право на кредит по вхiдному ПДВ при закупiвлях виникає у момент отримання 

накладної по ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальниковi або в 

момент отримання товарiв або послуг, залежно вiд того що вiдбувається ранiше, або право на 

кредит по вхiдному ПДВ при iмпортi товарiв або послуг виникає в момент сплати податку. 

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

зобов'язання до розмiру, задекларованого ПДВ в декларацiях. У тих випадках, коли пiд 
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знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення 

враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ. 

Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або 

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

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

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

достатньою мiрою точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних 

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

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

пов'язанi з реалiзацiєю. Оцiнки Компанiї грунтуються на результатах минулих перiодiв з 

урахуванням категорiй покупцiв, видiв операцiй i специфiки кожної угоди. 

((а) Реалiзацiя товарiв, супутньої та iншої продукцiї 

Компанiя виробляє i реалiзує певний асортимент металопродукцiї великим, середнiм i 

дрiбним покупцям. Супутня i iнша продукцiя реалiзується тим же покупцям. Дохiд вiд 

продажу товарiв, супутньої i iншої продукцiї признається у момент передачi ризикiв i вигод 

вiд володiння товарами. Зазвичай це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Проте, коли 

Компанiя погоджується доставити вантаж до певного мiсця, дохiд признається у момент його 

передачi покупцевi в обумовленому мiсцi. Компанiя використовує стандартнi правила 

ИНКОТЕРМС, такi як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), доставка до межi 

(DAF), франко-перевiзник (FCA) i франко-борт (FOB), якi визначають момент переходу 

ризикiв i вигод. 

Продажi враховуються на основi цiн, вказаних в специфiкацiях до договорiв. Цiна продажу 

вказується окремо для кожної специфiкацiї.  

((б) Процентнi прибутки 

Процентнi прибутки признаються на пропорцiйно-тимчасовiй основi з використанням 

методу ефективної процентної ставки. Коли дебiторська заборгованiсть виявляється 

знецiненою, Компанiя зменшує балансову вартiсть до рiвня вiдшкодовуваної вартостi, яка є 

розрахунковими майбутнiми грошовими потоками, дисконтованими по первиннiй 

ефективнiй процентнiй ставцi iнструменту. Дисконт надалi буде частями вiдноситися на 

процентний дохiд. 

((в) Реалiзацiя послуг 

Реалiзацiя послуг признається в облiковому перiодi, в якому послуги зробленi, з посиланням 

на мiру завершеностi певних операцiй, яка визначається на пiдставi фактично наданих послуг 

в пропорцiї до загального об'єму послуг, який має бути наданий. 

((г) Комiсiйнi прибутки 

Компанiя виступає агентом в операцiях з продажу товарiв вiд iменi третiх сторiн. Комiсiйний 

дохiд, отриманий Компанiєю за органiзацiю таких операцiй, признається у момент переходу 

ризикiв i вигод володiння товарами покупцям третiх сторiн. Такий дохiд вiдбивається в 

звiтностi у складi iнших прибуткiв. 

Компанiя також проводить операцiї купiвлi-продажу. Оскiльки такi операцiї не пов'язанi з 

отриманням Компанiєю доходу, вони показуються по чистiй сумi як прибуток або збитки у 

складi iнших прибуткiв/(витрат). Дебiторська i кредиторська заборгованiсть по таких 

операцiях представляється розгорнуто. 

Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої 

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

постачання i iнших вiдповiдних витрат. 

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

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

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

використанням методу ефективної процентної ставки. 

4. IСТОТНI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ I СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ 

ПОЛIТИКИ 

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

показаних в звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно 

аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва i iнших чинниках, включаючи очiкування 
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майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обгрунтованим. Окрiм згаданих 

оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження при застосуваннi принципiв 

облiкової полiтики. Судження, якi найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй 

звiтностi, i оцiнки, якi можуть привести до значних коригувань балансової вартостi активiв i 

зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають наступнi: 

Справедлива вартiсть основних засобiв. На щорiчнiй основi керiвництво Компанiї проводить 

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

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

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

бiзнесу й iншi фактори. Коли аналiз свiдчить про те, що справедлива вартiсть основних 

засобiв iстотно вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi, переоцiнка проводиться. 

Справедлива вартiсть визначається на основi амортизованої вартостi замiни. 

Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй 

заборгованостi. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по 

основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих 

клiєнтах. При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi чинники: аналiз 

дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi по 

термiнах, їх зiставлення зi встановленими термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове 

положення клiєнтiв i погашення ними заборгованостi у минулому. Якби фактично поверненi 

суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Компанiї довелося б враховувати 

додатковi витрати на знецiнення.  

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

зобов'язання i iншi винагороди працiвникам з використанням методу прогнозованої умовної 

одиницi на пiдставi актуарних припущень, що представляють собою всю наявну у 

керiвництва iнформацiю про змiнних величинах, якi визначають остаточну вартiсть пенсiй до 

виплати i iнших винагород працiвникам. Оскiльки планом управляє держава, Компанiя може 

не мати повного доступу до iнформацiї, i, як наслiдок, значний вплив на пенсiйне 

зобов'язання можуть мати допущення про те, коли i чи скористається спiвробiтник раннiм 

виходом на пенсiю, чи необхiдно буде Компанiї фiнансувати пенсiйнi виплати колишньому 

спiвробiтниковi, залежно вiд того, чи продовжував вiн працювати в шкiдливих умовах, 

вiрогiдностi переходу спiвробiтникiв вiд зайнятостi, що припускає фiнансування пенсiйних 

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

Поточна вартiсть зобов'язань за планом зi встановленими виплатами залежать вiд ряду 

чинникiв, якi визначаються на пiдставi актуарних розрахункiв з використанням ряду 

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

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

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

дисконтування у кiнцi кожного року. Ця процентна ставка повинна використовуватися для 

визначення поточної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, необхiдних для 

погашення пенсiйних зобов'язань. Iншi ключовi допущення для пенсiйних зобов'язань 

частково грунтуються на поточних ринкових умовах. 

Податкове законодавство. Податкове, валютне i митне законодавство України продовжує 

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

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

органи його не оспорять  

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

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

неринковими цiнами, використовуються професiйнi судження, якщо для таких операцiй 

немає активного ринку. Фiнансовi iнструменти спочатку признаються за справедливою 

вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика Компанiї 

передбачає вiддзеркалення прибутку i збиткiв вiд операцiй з пов'язаними сторонами, окрiм 

об'єднання компанiй або iнвестицiй в iнструменти капiталу, в звiтi про фiнансовi результати. 

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

аналiз ефективної процентної ставки. 

Визнання вiдстрочених активiв по податку на прибуток. Визнанi вiдстроченi податковi 
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активи - це податки на прибуток, якi будуть вiдшкодованi через зниження прибутку 

оподаткування в майбутньому. Вiдстроченi податковi активи признаються в тiй мiрi, 

вiдносно якої iснує висока мiра вiрогiдностi, що вiдповiдну податкову пiльгу вдасться 

реалiзувати. Визначення майбутнiх прибуткiв оподаткувань i суми податкових пiльг, 

вiрогiдних в майбутньому, засноване на бiзнес-планi, пiдготовленому керiвництвом. 

Керiвництво вважає, що, оскiльки Компанiя є частиною вертикально iнтегрованого сегменту 

по виробництву сталi Групи "Метинвест", яка є прибутковою i отримає в майбутньому 

досить податковому прибутку i розподiлить її на Компанiю, щоб реалiзувати вiдстроченi 

податковi активи. 

Залишковi термiни корисного використання основних засобiв. Керiвництво Компанiї 

визначає очiкуванi термiни корисного використання i вiдповiднi ставки амортизацiї. Ця 

оцiнка базується на технiчних вимогах. Керiвництво збiльшить ставку амортизацiї у 

випадках, якщо термiни корисного використання менше нiж ранiше оцiненi термiни. 

Знецiнення основних засобiв. Компанiя зобов'язана проводити аналiз одиницi, що генерує 

грошовi кошти, на предмет знецiнення. Одним з основних чинникiв при визначеннi одиницi, 

що генерує грошовi кошти, являється можливiсть оцiнки окремих грошових потокiв для 

такої одиницi. 

5. ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ ТА 

IНТЕРПРЕТАЦIЙ  

Опублiковано низку нових стандартiв та тлумачень, якi є обов'язковими для рiчних перiодiв, 

що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, i якi Компанiя не взялаа достроково. 

• Удосконалення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (випущено в травнi 2012 

року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року). 

• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти частина 1: класифiкацiя та оцiнка» (застосовується до 

рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати). 

• МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» (застосовується до рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). 

• МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» (застосовується до рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) замiнює МСБО 31 «Частки участi у 

спiльних пiдприємствах» i ПКI-13 «Спiльно контрольованi пiдприємства - внески учасникiв 

у негрошовiй формi». 

• МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях» (застосовується до 

рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). 

• МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» (застосовується до рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). 

• Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань - змiни до 

МСФЗ 7 (застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля 

цiєї дати). 

• Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань - змiни до МСБО 

32(застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї 

дати). 

• Змiни до Керiвництва з вимог перехiдного перiоду для МСФЗ 10, МСФЗ 11 та МСФЗ 12 

(випущенi в червнi 2012 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 

2013 року або пiсля цiєї дати). 

• Змiни МСФЗ 10, МСФЗ та МСБО 12 27 - Iнвестицiйнi компанiї (випущенi 31 жовтня 2012 

року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року). 

• Змiнений МСБО 19 «Виплати працiвникам» (застосовується до перiодiв, що починаються з 

1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). 

Вплив змiн в цьому стандартi наступне: актуарнi прибутки та збитки будуть визнанi в 

балансi вiдразу з вiднесенням їх на iнший сукупний дохiд у перiодi, коли вони виникли. 

Вартiсть минулих послуг буде визнана у звiтi про фiнансовi результати у перiодi, коли 

вiдбулися змiни в планi. Цей стандарт має застосовуватися ретроспективно. 

Вплив змiн МСБО 19 на фiнансову звiтнiсть Компанiї в наслiдок визнання актуарних 

прибуткiв/збиткiв i послуг минулих перiодiв, якi є невизнаними вiдповiдно до поточної версiї 

МСБО 19 був наступним: 
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• Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання по пенсiйному забезпеченню зросли на 65 822 

тис.грн з зменшенням капiталу на 55 291 тис.грн; 

• Зобов'язання з пенсiйного забезпечення станом на 31 грудня 2012 року зросли на 32 463 

тис.грн з зменшенням капiталу на 27 268 тис.грн. 

Продовження тексту приміток 

6. РОЗРАХУНКИ I ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

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

можливiсть контролювати або чинити значний вплив на операцiйнi i фiнансовi рiшення 

iншої сторони, або сторони, що знаходяться пiд загальним контролем. При аналiзi кожного 

випадку стосункiв, якi можуть бути стосунками мiж пов'язаними сторонами, увага 

придiляється сутi цих стосункiв, а не лише їх юридичнiй формi. 

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

здiйснювала значнi операцiї або має значнi залишки за станом на 31 грудня 2013 року i 

31грудня 2012 року. 

 

АКТИВИ/31.12.2013 р. Група "Метiнвест"/31.12.2013 р.Iншi сторони пiд загальним 

контролем/31.12.2012 Група "Метiнвест"/31.12.2012 Iншi сторони пiд загальним контролем  

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

числi:/13108506 тис. грн./ 317197 тис.грн./ 15293124 тис.грн./ 40316 тис.грн.  

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, включаючи заборгованiсть по комiсiйних 

угодах/ 12936668 тис.грн./ 164222 тис.грн./ 15012034 тис.грн./ 22523 тис.грн.  

Дебiторська заборгованiсть по проданих векселях/ - / 1094 тис.грн./ - / 1454 тис.грн.  

Передоплати постачальникам / 171838 тис.грн./ 135542 тис. грн. / 281090 тис.грн. /- 

Векселi до отримання/ - / 16339 тис.грн./ - / 16339 тис.грн.  

Грошовi кошти i їх еквiваленти / - / 116026 тис.грн./ - / 40905 тис.грн.  

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ / 31.12.2013 р.Група "Метiнвест" / 31.12.2013 р.Iншi сторони пiд загальним 

контролем / 31.12.2012 р.Група "Метiнвест"/ 31.12.2012 р. Iншi сторони пiд загальним 

контролем  

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша кредиторська заборгованiсть у 

тому числi: / 21978133 тис.грн. / 1862729 тис.грн. / 21570232 тис.грн. / 398803 тис.грн.  

Довгострокова кредиторська заборгованiсть / 2289277 тис.грн. / - / 13404406 тис.грн. / -  

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi / 17812839 тис.грн./ 1397569 тис.грн. / 

4965129 тис.грн. / 255351 тис.грн.  

Кредиторська заборгованiсть по комiсiйних угодах / 1668250 тис.грн. / - / 2381715 тис.грн. / 

42716 тис.грн.  

Аванси отриманi / 207767 тис.грн. / 463847 тис.грн. / 775147 тис.грн. / 100001 тис.грн.  

Iнша кредиторська заборгованiсть / - / 1313 тис. грн. / 43835 тис.грн. / 735 тис.грн.  

 

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

2012 р.Група "Метiнвест"/ 2012 р. Iншi сторони пiд загальним контролем  

Реалiзацiя металопродукцiї / 12028688 тис.грн. / - / 11589551 тис.грн. / - 

 

У 2013 роцi i ранiше Компанiя також здiйснює реалiзацiю металопродукцiї на українському 

ринку асоцiйованим компанiям СКМ i Метинвеста з подальшим експортом цiєї продукцiї 

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

управлiння грошовими потоками. Загальна сума таких операцiй за 2013 рiк склала 5052665 

тисяч гривень (2012 рiк – 5183000 тисячi гривень). Реалiзацiя металопродукцiї проводиться 

на умовах, вказаних у вiдповiдних договорах. 

 

ЗАКУПIВЛI / 2013 р.Група "Метiнвест"/ 2013 р. Iншi сторони пiд загальним контролем/ 2012 

р. Група "Метiнвест"/ 2012 р. Iншi сторони пiд загальним контролем  

Закупiвлi, включаючи: / 8330253 тис.грн./ 1789154 тис.грн./ 8111475 тис.грн./ 1816458 

тис.грн.  
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Купiвля товарiв для перепродажу / - / - / - / -  

Придбання сировини i iнших матерiалiв / 7092922 тис.грн. / 1082722 тис.грн. / 7037096 

тис.грн. / 1159971 тис.грн.  

Транспортнi послуги / 941567 тис.грн. / - / 707682 тис.грн. / -  

Оренда основних засобiв / 295764 тис.грн. / - / 366697 тис.грн. / -  

Купiвля електроенергiї / - / 695347 тис.грн. / - / 649237 тис.грн.  

Купiвля страхових послуг / - / 11085 тис.грн. / - / 7250 тис.грн.  

Iншi закупiвлi / - / - / - / -  

Iншi операцiї. 

У травнi 2010 року Метiнвест уклав договiр про випуск Єврооблiгацiй на суму 500 мiльйонiв 

доларiв США пiд гарантiю дочiрнiх компанiй Метiнвесту ("Гаранти") з термiном погашення 

в 2015 роцi. Фактично випущено Єврооблiгацiй на 500 мiльйонiв доларiв США. 12 вересня 

2012 ЄМЗ приєднався до гарантiй в якостi солiдарного поручителя зобов'язань Метiнвесту по 

цим Єврооблiгацiям. 

У лютому 2011 року Метiнвест випустив Єврооблiгацiї на суму 750 мiльйонiв доларiв США 

пiд гарантiю дочiрнiх компанiй Метiнвесту ("Гаранти") з термiном погашення у 2018 роцi. 12 

вересня 2012 ЄМЗ приєднався до гарантiй в якостi солiдарного поручителя зобов'язань 

Метiнвесту по цим Єврооблiгацiям. 

У серпнi 2011 року Метiнвест пiдписав кредитний договiр на загальну суму 1 000 мiльйонiв 

доларiв США. Однiєю з умов цього договору є солiдарне зобов'язання ЄМЗ i iншої дочiрньої 

компанiї Метiнвесту з продажу металопродукцiї пов'язаним сторонам з дати залучення 

кредитних коштiв Метiнвестом. Зобов'язання щодо продажу металопродукцiї вiдображає 

графiк погашення кредиту та виплати нарахованих вiдсоткiв i є дiйсним до серпня 2016 року. 

Надходження вiд продажу перераховуються через розрахунковий рахунок кредитора, i банк 

буде мати право на цi надходження тiльки в разi порушення Метiнвестом графiка погашення 

кредиту.  

У травнi 2012 року Метiнвест пiдписав кредитний договiр на загальну суму 325 мiльйонiв 

доларiв США. Однiєю з умов цього договору є солiдарне зобов'язання ЄМЗ i iншої дочiрньої 

компанiї Метiнвесту з продажу металопродукцiї пов'язаним сторонам з дати залучення 

кредитних коштiв Метiнвестом. Зобов'язання щодо продажу металопродукцiї вiдображає 

графiк погашення кредиту та виплати нарахованих вiдсоткiв i є дiйсним до травня 2015 року. 

Надходження вiд продажу перераховуються через розрахунковий рахунок кредитора, i банк 

буде мати право на цi надходження тiльки в разi порушення Метiнвестом графiка погашення 

кредиту.  

У листопадi 2012 року Метiнвест пiдписав кредитний договiр на загальну суму 300 мiльйонiв 

доларiв США. У травнi 2013 року сума кредитного договору була збiльшена до 560 

мiльйонiв доларiв США. Однiєю з умов цього договору є солiдарне зобов'язання ЄМЗ i iншої 

дочiрньої компанiї Метiнвесту з продажу металопродукцiї пов'язаним сторонам з дати 

залучення кредитних коштiв Метiнвестом. Зобов'язання щодо продажу металопродукцiї 

вiдображає графiк погашення кредиту та виплати нарахованих вiдсоткiв i є дiйсним до 

листопада 2015 року. Надходження вiд продажу перераховуються через розрахунковий 

рахунок кредитора, i банк буде мати право на цi надходження тiльки в разi порушення 

Метiнвестом графiка погашення кредиту. 

У листопадi 2013 року Метiнвест пiдписав кредитний договiр на загальну суму 300 мiльйонiв 

доларiв США. Однiєю з умов цього договору є солiдарне зобов'язання ЄМЗ i iншої дочiрньої 

компанiї Метiнвесту з продажу металопродукцiї пов'язаним сторонам з дати залучення 

кредитних коштiв Метiнвестом. Зобов'язання щодо продажу металопродукцiї вiдображає 

графiк погашення кредиту та виплати нарахованих вiдсоткiв i є дiйсним до листопада 2015 

року. Надходження вiд продажу перераховуються через розрахунковий рахунок кредитора, i 

банк буде мати право на цi надходження тiльки в разi порушення Метiнвестом графiка 

погашення кредиту. 

 

7. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО 

Iнформацiя про рух основних засобiв та незавершеного будiвництва протягом 2013 року 

наведена у наступнiй таблицi 
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Найменування / Будiвлi i споруди / Машини i виробниче обладнання / Iншi основнi засоби / 

Незавершене будiвництво, аванси виданi пiд необ.активи / Всього  

На 1 сiчня 2013 р.  

Первинна вартiсть / 1294205 тис.грн. / 1149822 тис.грн. / 611313 тис.грн. / 429677 тис.грн. / 

3485017 тис.грн.  

Накопичений знос i знецiнення / (83791) тис.грн./ (168400) тис.грн. / (148680) тис.грн. / 

(6402) тис.грн. / (407273) тис.грн.  

Чиста балансова вартiсть / 1210414 тис.грн. / 981422 тис.грн. / 462633 тис.грн. / 423275 

тис.грн. / 3077744 тис.грн.  

2013 р. 

Надходження / 17109 тис.грн. / 45119 тис.грн. / 95051 тис.грн. / 1289913 тис.грн. / 1447192 

тис.грн.  

Переведення з однiєї категорiї в iншу / 27060 тис.грн. / 615067 тис. грн. / (642127) тис.грн./ - / 

-  

Вибуття / - / (7101) тис. грн. / (758) тис. грн. / (714566) тис. грн./(722425) тис.грн.  

Дооцiнка/(списання) через резерв переоцiнки, чиста сума  

Списання / (1255) тис. грн. / (6905) тис.грн. / (3027) тис. грн. / - / (11187) тис.грн.  

Дооцiнка (уцiнка) активiв / 313487 тис.грн. / 161931 тис.грн. / (32) тис.грн. / (68068) тис.грн. / 

407318 тис.грн.  

Згортання зносу при переоцiнцi: 

(-) первинна вартiсть; + знос / 184797 тис.грн. / 510596 тис.грн. / 12697 тис.грн. / - / 708090 

тис.грн. 

Списання резерву знецiнення / - / - / - / 6402 тис. грн. / 6402 тис.грн. 

Амортизацiя / (101006) тис.грн. / (342196) тис.грн. / 104566 тис.грн. / - / (338636) тис.грн. 

На 31 грудня 2013 р.  

Первинна вартiсть / 1465809 тис.грн. / 1447337 тис.грн. / 47723 тис.грн. / 936956 тис.грн. / 

3897825 тис.грн.  

Накопичений знос i знецiнення / - / - / (31417) тис.грн. / - / (31417) тис.грн.  

На 31 грудня 2013 р.  

Чиста балансова вартiсть / 1465809 тис.грн./ 1447337 тис.грн. / 16306 тис.грн. / 936956 

тис.грн. / 3866408 тис.грн.  

 

Компанiя притягнула незалежних оцiнювачiв для оцiнки справедливої вартостi основних 

засобiв станом на 31 грудня 2013 року. Приймаючи до уваги характер та використання 

основних засобiв при розробцi справедливої вартостi полагались на результати витратного 

пiдходу для спецiалiзованих основних засобiв (розрахунок залишкової вартостi замiщення), 

порiвняльного пiдходу - для неспецiалiзованих основних засобiв, для яких була доступна 

ринкова iнформацiя щодо покупки/продажу таких же або аналогiчних активiв. 

8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ  

 

Товарно-матерiальнi запаси / 31 грудня 2013 р. / 31 грудня 2012 р.  

Сировина i витратнi матерiали / 638999 тис.грн. / 717684 тис.грн.  

Готова продукцiя i незавершене виробництво / 541827 тис.грн. / 272173 тис.грн.  

Всього товарно- матерiальних запасiв / 1180826 тис.грн. / 989857 тис.грн.  

 

За 2013 рок списання товарно-матерiальних запасiв склало 39271 тисяч гривен (у 2012 роцi 

82112 тисяч гривень). 

Списання/донарахування резерву пiд знецiнення запасiв склало 12657 тисяч грн. i вiдбито у 

складi собiвартостi продукцiї. 

Рух по нарахуванню резерву за 2013 року. 

Найменування / Незавершене виробництво – резерв / ГП, напiвфабрикати i товари для 

перепродажу – резерв / Основна сировина, матерiали i топливно-енергетичнi запаси – резерв 

/ Допомiжна сировина, матерiали i iншi запаси – резерв / Запаснi частини – резерв / 

Будматерiали – резерв / Нарахування резерву знецiнення запасiв  

Залишок на кiнець попереднього перiоду (+/ -) / (6486) тис.грн. / (11502) тис.грн. / (11731) 
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тис.грн. / (30715) тис.грн. / (12372) тис.грн. / (2062) тис.грн. / (74868) тис.грн.  

Нарахування/сторно резерву знецiнення запасiв / 6486 тис.грн. / (14058) тис.грн. / (4054) 

тис.грн. / (13791) тис.грн. / 10698 тис.грн. / 2062 тис.грн. / (12657) тис.грн.  

Залишок на кiнець звiтного перiоду (+/ -) / - / (25560) тис.грн. / (15785) тис.грн. / (44506) 

тис.грн. / (1674) тис.грн. / - / (87525) тис.грн.  

 

 

9. ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ 

Витрати майбутнiх перiодiв включають вартiсть прокатних валiв, вогнетривкої цеглини, 

грейферов, роторiв ексгаустерiв, чаш шлакових i iнше обладнання, встановлене у складi 

виробничого устаткування Компанiї. Витрати на цi активи амортизуються в звiтi про 

фiнансовi результати упродовж перiоду, протягом якого вони використовуються у 

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

термiн їх експлуатацiї не перевищує одного року. 

 

10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТI I IНША 

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

 

Найменування / 31 грудня 2013 р. / 31 грудня 2012 р.  

Поточна дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, включаючи заборгованiсть по комiсiйних 

угодах / 13105225 тис.грн. / 15049085 тис.грн.  

Мiнус резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi / (3498) 

тис.грн. / (3498) тис.грн.  

Дебiторська заборгованiсть по проданих векселях / - / 1454 тис. грн.  

Векселi до отримання / 16339 тис.грн. / 16339 тис.грн.  

Iнша дебiторська заборгованiсть / 75909 тис.грн. / 79529 тис.грн.  

Мiнус резерв пiд знецiнення iншої дебiторської заборгованостi / - / (1200) тис.грн.  

Всього фiнансовiй дебiторськiй заборгованостi / 13193975 тис.грн. / 15141709 тис.грн.  

ПДВ до вiдшкодування / 263894 тис.грн. / 193988 тис.грн.  

Податок на прибуток / 18969 тис.грн. / 19610 тис.грн. 

Iншi податки / 11663 тис. грн. / 2 тис.грн. 

Передоплати / 302794 тис.грн. / 387630 тис.грн.  

Мiнус резерв пiд знецiнення / (2081) тис.грн. / (2625) тис.грн.  

Всього поточнiй дебiторськiй заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй 

заборгованостi / 13789214 тис.грн. / 15740314 тис.грн.  

Справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi за станом на 31 грудня 2013 

року i 31 грудня 2012 року приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi. 

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

дебiторськiй заборгованостi сталися наступнi змiни: 

 

Найменування / 2013 р. / 2012 р. 

Резерв на знецiнення на 1 сiчня/ 16766 тис.грн. / 16496 тис.грн.  

Нарахування резерву пiд знецiнення впродовж року / 6 тис. грн. / 1349 тис. грн.  

Списання впродовж року / (3180) тис. грн. / (798) тис.грн.  

Сторно невикористаного резерву пiд знецiнення / (120) тис. грн. / (281) тис грн.  

Резерв на знецiнення на 31 грудня 2013 / 31 грудня 2012 р./ 13472 тис.грн./ 16766 тис.грн.  

 

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

пiсля дати визнання такої дебiторської заборгованостi. 

Iншi статтi фiнансової дебiторської заборгованостi не включають знецiненi активи. 

Окремi знецiненi статтi дебiторської заборгованостi - це дебiторська заборгованiсть клiєнтiв, 

що несподiвано опинилися в складному економiчному становищi. Керiвництво не чекає 

вiдшкодування повної суми цiй дебiторськiй заборгованостi. 

На 31 грудня 2013 р i 31 грудня 2012 р прострочена, але не знецiнена дебiторська 
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заборгованiсть понад 360 днiв в основному включала заборгованiсть з пов'язаними 

сторонами. 

Максимальна сума, пiдвладна кредитному ризику на звiтну дату, дорiвнює справедливiй 

вартостi кожної категорiї дебiторської заборгованостi представленою вище. Компанiя не 

забезпечує дебiторську заборгованiсть запорукою. 

11. ГРОШОВI КОШТИ I ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

Грошовi кошти станом на 31 грудня 2013 року представленi грошовими коштами в 

нацiональнiй та iноземнiй валютi на розрахункових рахунках, у путi та в касi Компанiї в сумi 

116026 тис. грн, у тому числi: 

- в нацiональнiй валютi 273 тис.грн; 

- в iноземнiй валютi 115753 тис.грн. 

Структура грошових коштiв наведена в таблицi. 

 

Найменування / 31 грудня 2013 р. / 31 грудня 2012 р.  

Поточнi рахунки в банках / 69570 тис.грн. / 40900 тис.грн.  

Готiвка / 11 тис.грн./ 5 тис.грн. 

Грошовi кошти у путi / 46445 тис.грн./ - 

Всього грошових коштiв i їх еквiвалентiв / 116026 тис.грн. / 40905 тис.грн.  

За станом на 31 грудня 2013 i 31 грудня 2012, усi залишки на банкiвських рахунках були не 

простроченi i не знецiненi. 

 

12. АКЦIОНЕРНИЙ КАПIТАЛ, НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК 

Статутний капiтал Компанiї станом на 31 грудня 2013 року складає 160898тис.грн (сто 

шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто вiсiм тисяч гривень) подiлений на 10550688 (десять 

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

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

Станом на 31 грудня 2012 року сталися змiни у складi капiтала у дооцiнках: нарахованi 

актуарнi витрати у сумi (82559) тис.грн.  

Структура власного капiтала Компанiї i його змiни протягом 2013 року наведенi в таблицi: 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ / На 31 грудня 2013 / На 31 грудня 2012 / Змiна / Коментарi 

Зареєстрований капiтал / 160898 тис.грн. / 160898 тис.грн. / - / - 

Капiтал у дооцiнках / 688083 тис.грн. / 373440 тис.грн. / 314643 тис. грн. / Дооцiнка активiв 

469851; амортизацiя резерву переоцiнки (51778); вибуття об'є‟ктiв ранiше до оцiнених 

(59799); актуарнi збитки (43631). 

Резервний капiтал / 40224 тис.грн. / 40224 тис.грн. / - / - 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) / (661826) тис.грн. / (215612) тис.грн. / 

(446214) тис.грн. / амортизацiя резерву переоцiнки 51778; фiн.результат (496019); збитки вiд 

продажу акцiй (1973). 

Вилучений капiтал / (1107) тис. грн. / (922) тис. грн. / (185) тис. грн. / операцiї по продажу та 

викупу акцiй 

Усього / (226272) тис.грн. / 358028 тис.грн. / (131756) тис.грн.  

 

 

13. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТI I IНШОЇ 

КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI  

Найменування / 31 грудня 2013 р. / 31 грудня 2012 р.  

 

Довгострокова кредиторська заборгованiсть / 893038 тис.грн. / 10088747 тис.грн.  

Всього довгостроковiй фiнансовiй кредиторськiй заборгованостi / 893038 тис.грн. / 10088747 

тис.грн.  

Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi / 14852368 тис.грн. / 5825706 тис.грн.  

Кредиторська заборгованiсть по комiсiйних угодах / 1696530 тис.грн. / 2424431 тис.грн.  

Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби / 333777 тис.грн. / 38535 тис.грн.  

Виданi векселi / 554 тис.грн. / 4405 тис.грн.  

Iнша кредиторська заборгованiсть / 34466 тис.грн. / 62112 тис.грн.  
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Всього поточнiй фiнансовiй кредиторськiй заборгованостi / 16917695 тис.грн. / 8355189 

тис.грн.  

Аванси отриманi / 573055 тис.грн. / 875483 тис.грн.  

Нарахована заробiтна плата i податки на заробiтну плату / 35892 тис.грн. / 24974 тис.грн.  

Iншi податки до сплати / 18124 тис.грн. / 7346 тис.грн.  

Всього поточнiй кредиторськiй заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй 

заборгованостi / 17544766 тис.грн. / 9262992 тис.грн.  

У груднi 2013 року Компанiя погоджувала з пов'язаними сторонами переглянутi умови 

кредиторської заборгованостi перед пов'язаними сторонами в сумi 2289 мiльйонiв гривен. В 

результатi перегляду умов кредиторської заборгованостi термiни її погашення, спочатку 

передбаченi договорами, 194 мiльйонiв гривен були продовженi до 31 грудня 2017 року, 2095 

мiльйонiв гривен - до 31 грудня 2020 року. Ця кредиторська заборгованiсть була переоцiнена 

за справедливою вартiстю з використанням умовної процентної ставки у розмiрi 15,1% 

рiчних, внаслiдок чого у складi фiнансових прибуткiв був визнаний прибуток в сумi 1396 

мiльйони гривен. 

У груднi 2012 року Компанiя погоджувала з пов'язаними сторонами переглянутi умови 

кредиторської заборгованостi перед пов'язаними сторонами в сумi 8404 мiльйонiв гривен. В 

результатi перегляду умов кредиторської заборгованостi термiни її погашення, спочатку 

передбаченi договорами, були продовженi до 31 грудня 2014 року. Ця кредиторська 

заборгованiсть була переоцiнена за справедливою вартiстю з використанням умовної 

процентної ставки у розмiрi 15,8% рiчних, внаслiдок чого у складi фiнансових прибуткiв був 

визнаний прибуток в сумi 2139 мiльйони гривен. 

За 2013 рiк у складi фiнансових витрат за договорами, термiни погашення кредиторської 

заборгованностi яких були переглянутi та погодженi з пов'язаними сторонами у попереднiх 

перiодах 2010-2011 року, у груднi 2012 та у груднi 2013 року був визнаний збиток в сумi 

1546 мiльйона гривен. 

Кредиторська заборгованiсть по комiсiйних угодах виникає в результатi торговельних 

операцiй пов'язаних з експортом товарiв Компанiї вiд iменi пов'язаних сторiн. Грошовi 

кошти, якi Компанiя отримує вiд цих торговельних операцiй, мають бути виплаченi 

пов'язаним сторонам. 

Справедлива вартiсть фiнансової кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює їх 

балансовiй вартостi. 

14. Зобов'зання по пенсiйному забезпеченню 

Суми, визнанi в балансi на 31 грудня 2013 р. були визначенi таким чином: 

Найменування / 2013 р. / 2012 р.  

Суми, визнанi в балансi / 372920 тис.грн. / 314445 тис.грн. 

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати / 37452 тис. грн. / 51198 тис.грн. 

Суми, визнанi у звiтi про iнший сукупний дохiд / 51942 тис.грн. / 34988 тис.грн. 

Змiни поточної вартостi зобов`язань за планом iз встановленими виплатами  

Зобов`язання на 1 сiчня / 314445 тис.грн. / 257278 тис.грн. 

(Прибутки)/збитки вiд секвестру / (13 702) тис. грн. / -  

Вартiсть послуг поточного перiоду / 11214 тис.грн. / 10523 тис.грн. 

Вiдсотки на зобов`язання / 39940 тис.грн. / 33988 тис.грн. 

Актуарний збиток/прибуток / 51942 тис.грн. / 34988 тис.грн. 

Виплаченi винагороди / (30919) тис.грн. / (29019) тис.грн. 

Вартiсть послуг минулих перiодiв / - / 6687 тис.грн. 

Зобов`язання на 31 грудня / 372920 тис.грн. / 314445 тис.грн. 

Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати  

Вартiсть послуг поточного перiоду / 11214 тис.грн. / 10523 тис.грн. 

Змiни вiд секвестру в приведеної вартостi зобов`язань / (13 702) тис. грн. / -  

Вiдсотки на зобов`язання / 39940 тис.грн. / 33988 тис.грн. 

Визнана вартiсть минулих послуг / - / 6687 тис.грн. 

Разом / 37452 тис.грн. / 51198 тис.грн. 

Змiни зобов`язань, визнаних у балансi  

На 1 сiчня / 314445 тис.грн. / 257278 тис.грн. 
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Виплаченi винагороди / (30919) тис.грн. / (29019) тис.грн. 

Витрати, визнанi у звiтi про фiнансовi результати / 37452 тис.грн. / 51198 тис.грн. 

Переоцiнка зобов'язання за визначеною виплатою, визнана у складi iншого сукупного доходу 

/ 51942 тис.грн. / 34988 тис.грн. 

На 31 грудня / 372920 тис.грн. / 314445 тис.грн. 

Основнi актуарнi припущення  

Ставка дисконту / 14,00 % / 14,00 % 

Збiльшення заробiтної плати / 6,00 % / 6,00 % 

Продовження тексту приміток 

15. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ МЕТАЛОПРОДУКЦIЇ ПО РИНКАХ 

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

Далi представлена iнформацiя по продажу за видами продукцiї. 

Найменування / 2013 р./ 2012 р. 

Квадратна заготiвля i прокат :  

- продаж на внутрiшньому ринку / 8673472 тис.грн. / 8002758 тис.грн.  

- продаж на експорт / 3355216 тис.грн. / 3586793 тис.грн.  

Усього доходу вiд реалiзацiї / 12028688 тис.грн. / 11589551 тис.грн.  

 

Значна частина продукцiї, реалiзованої на внутрiшньому ринку, надалi експортується 

Компанiєю по комiсiйних угодах. 

 

16. ВИТРАТИ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ТА IНШОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

 

Найменування/ 2013 р. / 2012 р. 

Собiвартiсть реалiзованоi продукцiї / 12299795 тис.грн. / 13064797 тис.грн.  

Iншi операцiйнi витрати:  

Витрати на дослiд. i розробки / 15555 тис.грн. / 7498 тис.грн. 

Сумнiвнi та безнадiйнi борги / 379 тис. грн. / 1116 тис. грн.  

Витрати по iншiй реалiзацiї / 45724 тис. грн. / 51508 тис.грн.  

Курсова рiзниця пов. з операц.дiял-тью / 123491 тис.грн. / 64866 тис.грн.  

Недостачi i втрати вiд псування мат.цiнностей / 2114 тис.грн. / 9649 тис.грн.  

Штрафи / 470 тис. грн. / 496 тис.грн.  

Iншi.затраты операц.дiяльностi / 13968 тис.грн. / 94457 тис.грн.  

Собiвартiсть вiд реал., оренди необор. активiв / 6794 тис.грн. / 1039 тис.грн.  

Резерв знецiнення ОС / 8530 тис.грн. / 463 тис.грн.  

Витрати по усуненю аварiї*/ 11739 тис. грн. / - 

Витрати КП Металург / - / 2348 тис.грн.  

Витрати вiдшкодованi / 259502 тис.грн. / 212513 тис.грн.  

Курсова рiзниця пов‟язана з переоц.основн. засобiв / 8439 тис.грн. / -  

Курсова рiзниця пов‟язана з переоц.грош. коштiв / 5103 тис.грн. / 6281 тис.грн.  

З/п соц.сфери / 5121 тис.грн. / 6531 тис.грн.  

Iншi витрати - витрати iншої дiяльностi / 57182 тис.грн. / 59280 тис.грн.  

Списання необоротних активiв / 1199 тис.грн. / 31899 тис.грн.  

Витрати по роялтi / 318 тис. грн. / 957 тис.грн.  

Всього витрат, чиста сума / 565628 тис.грн. / 550901 тис.грн.  

Адмiнiстративнi витрати / 228550 тис.грн. / 254718 тис.грн.  

Витрати на збут / 356467 тис.грн. / 341298 тис.грн.  

 

Сировина в основному складається iз залiзняку, коксу i вугiлля, а також феросплавiв i 

металевої ломи. 

*Витрати по аварiйному загоранню кабельної продукцiї конвертерного цеху. 

 

17. ПРИБУТКИ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ТА IНШОЇ ДIЯЛЬНОСТI 
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Найменування / 2013 р. / 2012 р.  

Дохiд вiд реалiзацiї, чиста сума / 12208397 тис.грн./ 12783086 тис.грн.  

Iншi операцiйнi доходи:  

Iнша реалiзацiя / 63378 тис.грн. / 50765 тис.грн.  

Дохiд КП Металург / - / 1041 тис.грн.  

Дохiд вiд реалiзацiї iн.валюти / 53275 тис.грн. / 43479 тис.грн.  

Дохiд вiд реал., оренди необ. активiв / 10234 тис.грн. / 5633 тис.грн.  

Дохiд вiд курсової рiзницi, пов‟яз. з операц. дiяльнiстю / 88460 тис.грн. / 38698 тис.грн.  

Дохiд вiд штрафiв, пенi / 73 тис грн. / 567 тис.грн.  

Прострочена кредиторська заборгованiсть / 4443 тис. грн. / 127 тис.грн. 

Дохiд вiд безоплатно. придб. активiв / 302358 тис грн. / 1082 тис.грн.  

Дохiд вiд iнвентаризацiї / 7957 тис.грн. / 5042 тис.грн.  

Прихiд матерiалiв / 6642 тис.грн. / 5864 тис.грн.  

Лом амортизацiйний / 17439 тис.грн. / 23014 тис.грн.  

Iншi / 2700 тис.грн. / 8742 тис.грн.  

Дохiд вiд курсової рiзницi, пов‟яз. з переоцiнкою грош. коштiв / 9689 тис.грн. / 6913 тис.грн.  

Дохiд вiд лiквiдацiї необоротних активiв / 14304 тис.грн. / 41243 тис.грн.  

Соц. сфера / 1144 тис.грн. / 4250 тис.грн.  

Резерв на аванс / 501 тис.грн. / - 

Дохiд вiд вiдшкодування витрат / 261174 тис.грн. / 212513 тис.грн.  

Дохiд вiд оприбутковування матерiалiв вiд ремонтiв / 6 тис.грн. / (1) тис.грн.  

Дохiд вiд комiсiйної винагороди по комiс. договорам / 241 тис. грн. / 410 тис. грн.  

Дохiд вiд придоб. матерiалiв вiд ремонтiв / - / -.  

Всього прибуткiв, чиста сума / 844018 тис.грн. / 449382 тис.грн.  

 

18. ФIНАНСОВI ПРИБУТКИ  

 

Найменування / 2013 р. / 2012 р.  

Дохiд вiд первинного визнання довгострокової кредиторської заборгованостi / 1396427 

тис.грн. / 2136959 тис.грн. 

Проценти отриманi / 176 тис. грн. / 722 тис. грн.  

Всього фiнансових прибуткiв / 1396603 тис. грн. / 2137681 тис.грн.  

 

19. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ  

 

Найменування / 2013 р. / 2012 р.  

Витрати по дисконтуванню довгострокової кредиторської заборгованостi / 1545725 тис.грн. / 

938198 тис.грн.  

% витрати за списком 1,2 / 40048 тис.грн./ 33880 тис. грн.  

% банка / 7 тис.грн. / 10 тис.грн. 

Всього фiнансових витрат / 1585780 тис.грн. / 972088 тис.грн.  

 

20. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК  

Витрати по податку на прибуток складаються з наступних компонентiв:  

Найменування / 2013 р. / 2012 р.  

Поточний податок / - / -  

Вiдстрочений податок / 91183 тис.грн. / (116916) тис.грн.  

Податковi витрати/(кредит) по податку на прибуток / 91183 тис.грн. / (116916) тис.грн.  

Iз-за вiдмiнностей мiж українським законодавством, регулюючим принципи оподаткування, i 

МСФЗ виникають певнi тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю деяких активiв i 

зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i їх вартiстю для цiлей визначення бази 

оподаткування. Податковий ефект змiн тимчасових рiзниць облiковується за ставкою 18% з 1 

сiчня по 31 грудня 2014 року, 17% з 1 сiчня по 31 грудня 2015 року та 16% пiсля 1 сiчня 2016 

року. 

Найменування / 31 грудня 2013 р. / Кредитовано / (вiднесено) на фiнансовий результат / 31 
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грудня 2012 р. 

Податковий ефект тимчасових рiзниць якi зменшують суму оподаткування  

Податковi збитки / 581863 тис.грн. / 128291 тис.грн. / 453572 тис.грн. 

Аванси отриманi / 12218 тис.грн. / (92580) тис.грн. / 104798 тис.грн. 

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення / 66557 тис.грн. / 26807 тис.грн. / 39750 тис.грн. 

Оцiнка товарно-матерiальних запасiв / 21227 тис.грн. / 3342 тис.грн. / 17885 тис.грн. 

Оцiнка дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської 

заборгованостi / 2151 тис.грн. / 2151 тис.грн. / -  

Оцiнка основних засобiв та МНМА / - / - / - 

Всього вiдстроченого податкового активу / 684016 тис.грн. / 68011 тис.грн. / 616005 тис.грн. 

За вирахуванням вiдстрочених податкових зобов'язань / (639079) тис.грн. / (44856) тис.грн. / 

(594223) тис.грн. 

Визнаний вiдстрочений податковий актив / 44937 тис.грн. / 23155 тис. грн. / 21782 тис.грн. 

Податковий ефект тимчасових рiзниць якi збiльшують суму оподаткування  

Оцiнка довгострокової кредиторської заборгованостi / (546 414) тис.грн. / 30664 тис.грн. / 

(577078) тис.грн. 

Оцiнка основних засобiв та МНМА / (92665) тис.грн. / (75520) тис.грн. / (17145) тис.грн. 

Всього вiдстроченого податкового зобов'язання / (639079) тис.грн. / (44856) тис.грн. / 

(594223) тис.грн. 

 

Податковi збитки можуть бути перенесенi на невизначений перiод. Керiвництво вважає, що 

циклiчнiсть галузi чорної металургiї забезпечить майбутню прибутковiсть Компанiї i усi 

податковi збитки будуть використанi. Завдяки значним внутрiшньогруповим продажам i 

закупiвлям, керiвництво також вважає, що iснують i iншi можливостi планування 

використання податкових збиткiв. 

Продовження тексту приміток 

 

21. УМОВНI ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може 

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

також державнi органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства керiвництвом 

Компанiї i його застосування в ходi дiяльностi. Iснує можливiсть того, що операцiї та 

дiяльнiсть, якi в минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. В результатi податковi 

органи можуть нарахувати додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. 

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

трактувати як невiдповiднi ринковим. Оскiльки вимоги чинного податкового законодавства 

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

того, що iз змiною тлумачення податкового законодавства в Українi та пiдходу податкових 

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

оскарженi в майбутньому. Наслiдки цього неможливо спрогнозувати, проте керiвництво 

вважає, що вони будуть незначними. 

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

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

керiвництво пiдприємства вважає, що iстотнi збитки за позовами, що перевищують створенi 

в данiй фiнансовiй звiтностi резерви, понесенi не будуть. 

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

дотримання природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi становлення i 

позицiя органiв влади щодо його виконання постiйно переглядається. Компанiя перiодично 

оцiнює свої зобов'язання (включаючи зобов'язання по виведенню активiв з експлуатацiї) 

вiдповiдно до природоохоронного законодавства. У момент виникнення зобов'язань вони 

визнаються у фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi 

зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни iснуючих норм i законодавства, а також 

судових процесiв не пiддаються оцiнцi, але можуть зробити iстотний вплив. При iснуючому 

порядку забезпечення дотримання вимог чинного законодавства керiвництво вважає,що 
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iстотнi зобов'язання внаслiдок забруднення довкiлля вiдсутнi. 

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

по закупiвлi кисню протягом 25 рокiв, починаючи з лютого 2013 року. Керiвництво Компанiї 

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

аналогiчних зобов'язань. 

Гарантiї. Станом на 31 грудня 2013 Компанiя видала два безвiдкличних акредитива на 

загальну суму 6 мiльйонiв гривень третiй сторонi. 

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

укладених Метiнвестом Компанiя та дочiрнi пiдприємства Метiнвесту взяли на себе спiльнi 

зобов'язання поставити iншим дочiрнiм пiдприємствам Метiнвесту металопродукцiю на суму 

603 мiльйонiв доларiв США в 2013 роцi, 866 мiльйонiв доларiв США у 2014 роцi, 681 

мiльйон доларiв США в 2015 роцi, i 282 мiльйони доларiв США у 2016 роцi. Надходження 

вiд цих поставок переводяться через клiринговий рахунок кредитора. Права на цi 

надходження перейдуть до банку тiльки у разi, якщо Метiнвест не справить платiж по 

кредиту вiдповiдно до графiка платежiв. 

Активи у заставi. Станом на 31 грудня 2013 року пiд заставою знаходилися майновi права 

Компанiї, а саме - майбутня виручка за експортними контрактами на поставку 

металопродукцiї iншому дочiрньому пiдприємству Метiнвеста. Надходження вiд цих 

поставок переводяться через клiринговий рахунок кредитора (кредитор - Metinvest B.V.). 

Права на цi надходження перейдуть до Банку лише у випадку, якщо Metinvest B.V. не 

виконає платiж по кредиту вiдповiдно до графiка платежiв. 

Дотримання фiнансових показникiв. Компанiя зобов'язана дотримувати певнi фiнансовi 

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

може призвести до негативних наслiдкiв. Станом на 31 грудня 2013 року вищевказанi 

фiнансовi показники пiдприємством дотримувалися. 

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

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

взаємозалежних пiдприємствах в рамках виробничого циклу. 

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

вимогами українського законодавства, включаючи: страхування цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної небезпеки, обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезень небезпечних вантажiв, страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 

транспортних засобiв, страхування водiїв вiд нещасних випадкiв. Компанiя також має iншi 

види добровiльного страхування, включаючи страхування транспортних засобiв, 

страхування життя i здоров'я, страхування будiвельно-монтажних ризикiв. 

22. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ  

Визначення справедливої вартостi. За станом на 31 грудня 2013 року i 2012 року у Компанiї 

не було фiнансових активiв i зобов'язань, вiдбитих за справедливою вартiстю. 

Фiнансовi активи, врахованi за амортизованою вартiстю. Справедливою вартiстю 

iнструментiв з плаваючою процентною ставкою, як правило, являється їх балансова вартiсть. 

Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою 

заснована на розрахункових майбутнiх грошових потоках, якi мають бути отриманi, 

дисконтованих по поточних процентних ставках по нових iнструментах, що 

характеризуються подiбним кредитним ризиком i що залишилося строком до погашення. 

Використанi ставки дисконтування залежать вiд кредитного ризику контрагента. Балансова 

вартiсть дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi приблизно дорiвнює її 

справедливiй вартостi. 

Зобов'язання, врахованi за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть зобов'язань 

заснована на ринковiй вартостi у разi її наявностi. Розрахункова справедлива вартiсть 

iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном погашення, 

ринкова вартiсть яких вiдсутня, заснована на розрахункових майбутнiх грошових потоках, 

якi можуть бути виплаченi, дисконтованих по поточних процентних ставках по нових 

iнструментах, що характеризуються подiбним кредитним ризиком i що залишилося строком 

до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу або пiсля 
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закiнчення перiоду повiдомлення ("зобов'язання до запитання") оцiнюється як сума 

кредиторської заборгованостi, що погашається на вимогу дисконтування з дня, коли могла 

надiйти перша вимога виплатити таку суму. 

23. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ ПО КАТЕГОРIЯХ ОЦIНКИ 

Усi фiнансовi активи i зобов'язання Компанiї вiдбитi за амортизованою вартiстю. 


