
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

в.о. Генерального 

директора 
      

Зайцева Т. В. 

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

М.П. 
26.10.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

00191193 

4. Місцезнаходження 

Донецька , н/д, 87504, мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, будинок 54, корпус 4 

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 12.03.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована 

у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №205 
  

30.10.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці https://emz.metinvestholding.com 

в мережі 

Інтернет 26.10.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
 

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  

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
X 

13. Опис бізнесу  

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 та забезпечення емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
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 

 

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)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

33. 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) 

 

34. Примітки 

29 квiтня 2016 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Протокол № 27 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

вiд 29 квiтня 2016 року), на яких прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного 

акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та найменування ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА змiнено на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

(скорочене найменування: ПРАТ ). Таким чином, станом на 31.12.2016 року ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (надалi - ПРАТ або Емiтент, або Товариство) є акцiонерним 

товариством, тип якого - , тому Рiчна iнформацiя ПРАТ за 2016 рiк надається вiдповiдно до 

пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

 



ринку 03.12.2013р. № 2826, та включає: титульний аркуш; змiст; основнi вiдомостi про 

емiтента; iнформацiю про посадових осiб емiтента; iнформацiю про осiб, що володiють 10 

вiдсотками та бiльше акцiй емiтента; iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв; вiдомостi про 

цiннi папери емiтента; iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; 

вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду; iнформацiю про стан корпоративного управлiння (для акцiонерних 

товариств); рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку; вiдомостi про аудиторський висновок (звiт). ПРАТ не є емiтентом 

облiгацiй, iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї), похiдних цiнних паперiв, 

тому у складi Рiчної iнформацiї за 2016 рiк вiдсутня та не заповнюється наступна iнформацiя: - 

; - ; - . не заповнюється, тому що ПРАТ не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва. Так як Рiчна iнформацiя ПРАТ за 2016 рiк надається вiдповiдно до пiдпункту 2 

пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

03.12.2013р. № 2826, тому не вимагається для розкриття у складi Рiчної iнформацiї ПРАТ за 

2016 рiк наступна iнформацiя: - ; - - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; -  

Подкоритов Олександр Леонiдович  

3) ідентифікаційний код юридичної особи  

-  

4) рік народження**  

1964  

5) освіта**  

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

6) стаж роботи (років)**  

34  

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

ВАТ "Мечел" Челябiнський металургiйний комбiнат, головний iнженер  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  

05.09.2006 до 03.04.2017 р. (включно)  

9) Опис  

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв №8 вiд 15.08.2006 обрано Генеральним директором 

Товариства Подкоритова Олександра Леонiдовича з 5 вересня 2006 року. Рiшенням 

Наглядової ради ПАТ "ЄМЗ" вiд 25.03.2016 №166 встановлено термiн повноважень 

Генерального директора ПАТ "ЄМЗ" Подкоритова О.Л. до "03" квiтня 2017 року (включно). 

Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi ПРАТ Подкоритоа О.Л. не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа - Генеральний директор Товариства є 

одноособовий Виконавчий орган 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 вiд iменi та в 

iнтересах Товариства в межах своєї компетенцiї, передбаченої законодавством України, 

Статутом, 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 цим 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. Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства 

визначенi у статтi 17 Статуту ПРАТ . Генеральний директор Товариства Подкоритов О.Л. не 

має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 

становить 34,1 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав Генеральний директор Подкоритов 

О.Л. протягом останнiх п'яти рокiв: - з 5 вересня 2006 року по 03 квiтня 2017 року - 

генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА . Протогям звiтного 

перiоду Подкоритов О.Л. обiймав посади: - з 2007 р по 2017 р - генеральний директор 

Спiльного українськ-ошвейцарського пiдприємства товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Метален", (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30615347, мiсцезнаходження: пр. Металургiв, 

12, м. Єнакiєве, Донецька обл., Україна, 86429); - з 2009 р по 2017 р - член Наглядової ради 

Акцiонерного товариства "ПРОМЕТ СТIIЛ", Болгарiя (реєстрацiйний номер 130919989, 

юридична адреса: Болгарiя, м. Софiя, 1000, область Софiя (столиця), община Столична, район 

, вул. , №1, пов.1). Додаткова iнформацiя щодо змiн у складi посадових осiб, що вiдбулися 

протягом 2017 року: На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПРАТ "ЄМЗ" (Протокол №186 вiд 

04.04.2017 року) затверджено припинення повноважень Генерального директора ПРАТ "ЄМЗ" 

Подкоритого О. Л. та призначено з 04.04.2017 року фiнансового директора Товариства 

Єгорченка П. В. виконуючим обов'язки Генерального директора ПРАТ "ЄМЗ" (безстроково). 

Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ЄМЗ" (Протокол №193 вiд 26.07.2017 р.) припинено 

повноваження в.о. Генерального директора ПРАТ "ЄМЗ" Єгорченка П. В. та призначено з 

27.07.2017 року фiнансового директора Товариства Авраменка К. О. виконуючим обов'язки 

Генерального директора ПРАТ "ЄМЗ" (безстроково). Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "ЄМЗ" 

(Протокол №198 вiд 04.10.2017 р.) припинено повноваження в.о. Генерального директора 

ПРАТ "ЄМЗ" Авраменка К. О. та призначено з 05.10.2017 року Головного бухгалтера 

Товариства Зайцеву Т.В. виконуючою обов'язки Генерального директора ПРАТ "ЄМЗ" 

(безстроково). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** 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) ідентифікаційний код юридичної особи  

-  

4) рік народження**  

1956  

5) освіта**  



повна вища, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут, квалiфiкацiя - iнженерметалург, 

Донецький державний унiверситет, квалiфiкацiя - економiст 
 

6) стаж роботи (років)**  

45  

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

Єнакiєвський ордена Трудового Червоного Прапору металургiйний завод, заступник 

начальника вiддiлу маркетингу  
 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  

12.04.1994 безстроково  

9) Опис  

Головний бухгалтер ПРАТ Бiлецький Микола Олександрович. Пакетом акцiй або часткою в 

статутному капiталi ПРАТ не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 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 

адмiнiстративногосподарських 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, товарноматерiальних 

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 економiчно обгрунтованi системи обробки iнформацiї з 

бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi. Забезпечувати 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. Протягом звiтного року змiн у персональному складi 

органiв управлiння, щодо посади Головного бухгалтера, не було. Розмiр винагороди головного 

бухгалтера визначається дiючим в Товариствi Положенням про оплату працi. Головний 

бухгалтер Бiлецький Микола Олександрович не має непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини. Загальний стаж роботи 45,0 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав 

Головний бухгалтер Бiлецький М.О. протягом останнiх п'яти рокiв: з 1994 року по 2017 рiк - 

Головний бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА . 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). 

 



Додаткова iнформацiя щодо змiн у складi посадових осiб, що вiдбулися протягом 2017 року: 

Починаючи з 20.04.2017 року на посаду Головного бухгалтера Товариства призначено Зайцеву 

Тетяну Вiкторiвну (безстроково).  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

1) посада*  

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)  

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

Риженков Юрiй Олександрович  

3) ідентифікаційний код юридичної особи  

-  

4) рік народження**  

1976  

5) освіта**  

Вища: Донецький державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть - мiжнародна економiка, 

квалiфiкацiя спецiалiста - економiст, рiк закiнчення - 2000; London Business School, MBA 

(Магiстр управлiння бiзнесом), рiк закiнчення - 2006 

 

6) стаж роботи (років)**  

18  

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

з 2010 р. до 2013 р. виконавчий директор ТОВ   

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  

01.05.2016 строком на 3 (три) роки  

9) Опис  

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у 

персональному складi Наглядової ради Товариства, а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну 

повноважень та змiнами вимог законодавства України щодо складу наглядової ради 

акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 29 

квiтня 2016 року (Протокол № 27 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ вiд 29 квiтня 2016 

року): припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних 

Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з 

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

(реєстрацiйний номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. перебувала на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 

15.02.2013 року. обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) 

роки наступних фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр 

Володимирович, Данкова Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Коренiцин Сергiй 

Володимирович (незалежний директор). Член Наглядової ради (представник акцiонера 

 



Metinvest B.V.) - Риженков Юрiй Олександрович згоди на розкриття паспортних даних не 

надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Досвiд роботи Риженкова Юрiя Олександровича на 

посадi Члена Наглядової ради (представника акцiонера Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом на 

31.12.2016 року). Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: - з 2010 р. до 2013 р. виконавчий директор ТОВ ; - з 2013 р. до 

теперiшнього часу Генеральний директор ТОВ . Член Наглядової ради Товариства Риженков 

Юрiй Олександрович обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: - Генеральний 

директор ТОВ , мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект 

Нахiмова, буд. 116-А; - Директор А Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю 

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

24321697) , мiсцезнаходження: Nassaulaan 2A, 2514JS's-Gravenhage, м. Гаага, Нiдерланди. 

Посадова особа також з 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних 

юридичних особах: - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 24815801), мiсцезнаходження: 87504, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 

00191158), мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 

1; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191135), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто 

Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191129), 

мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 33185989), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, 

пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, 

Донецька обл., мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 

00191112), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, 

корп. А; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., 

мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00190905), 

мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; - 

ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., 

мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 32363486), 

мiсцезнаходження: 93404, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; - 

ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191827), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто 

Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191885), 

мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, 

будинок 22 "Б"/1. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

1) посада*  

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)  

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

Погожев Олександр Володимирович  

3) ідентифікаційний код юридичної особи  

-  

4) рік народження**  

1966  

5) освіта**  

Вища: Державна академiя управлiння iм. Орджонiкiдзе, спецiальнiсть - , квалiфiкацiя 

спецiалiста - менеджер, рiк закiнчення - 1995; University of Northumbria at Newcastle, MBA 

(Магiстр управлiння бiзнесом), рiк закiнчення - 2003. 

 



6) стаж роботи (років)**  

24  

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

- з 2010 р. по 2016 р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ .   

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  

01.05.2016 строком на 3 (три) роки  

9) Опис  

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у 

персональному складi Наглядової ради Товариства, а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну 

повноважень та змiнами вимог законодавства України щодо складу наглядової ради 

акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 29 

квiтня 2016 року (Протокол № 27 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ вiд 29 квiтня 2016 

року): - припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних 

Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з 

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

(реєстрацiйний номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. перебувала на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 

15.02.2013 року. - обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) 

роки наступних фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр 

Володимирович, Данкова Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Коренiцин Сергiй 

Володимирович (незалежний директор). Член Наглядової ради (представник акцiонера 

Metinvest B.V.) Погожев Олександр Володимирович згоди на розкриття паспортних даних не 

надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Досвiд роботи Погожева Олександра Володимировича 

на посадi Члена Наглядової ради (представника акцiонера Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом 

на 31.12.2016 року). Загальний стаж роботи - 24 роки. Iншi посади, якi обiймала особа 

протягом останнiх п'яти рокiв: - з 2010 р. по 2016 р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ ; 

Член Наглядової ради Товариства Погожев Олександр Володимирович обiймає наступнi 

посади на iнших пiдприємствах: - Операцiйний Директор ТОВ , мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116-А. Посадова особа також з 

01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах: - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 24815801), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, 

вул. Семашко, буд. 18; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 

00191135), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, 

корп. 4; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191129), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., 

мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 33185989), 

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., мiсто Авдiївка, 

проїзд Iндустрiальний, буд. 1; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 

87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, 

вул. Дiагональна, буд. 4; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 

 



00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл., мiсто 

Кривий Рiг; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, Луганська 

обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 

00191827), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 

116А; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., 

мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

1) посада*  

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)  

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

Данкова Юлiя Сергiївна  

3) ідентифікаційний код юридичної особи  

-  

4) рік народження**  

1978  

5) освіта**  

Вища: Криворiзький технiчний унiверситет, спецiальнiсть - менеджмент 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, квалiфiкацiя спецiалiста - менеджер-економiст, рiк 

закiнчення - 2000 

 

6) стаж роботи (років)**  

16  

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

- з 2010 р. до 2015 р. Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ ; - 

з 2015 р. по 2016 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ ;  
 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  

01.05.2016 строком на 3 (три) роки  

9) Опис  

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у 

персональному складi Наглядової ради Товариства, а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну 

повноважень та змiнами вимог законодавства України щодо складу наглядової ради 

акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 29 

квiтня 2016 року (Протокол № 27 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ вiд 29 квiтня 2016 

року): - припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних 

Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з 

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

(реєстрацiйний номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

 



Meтiнвeст Б.В. перебувала на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 

15.02.2013 року. - обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) 

роки наступних фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр 

Володимирович, Данкова Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Коренiцин Сергiй 

Володимирович (незалежний директор). Член Наглядової ради (представник акцiонера 

Metinvest B.V.) Данкова Юлiя Сергiївна згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Досвiд роботи Данкової Юлiї Сергiївни на посадi Члена Наглядової 

ради (представника акцiонера Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2016 року). 

Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 

рокiв: - з 2010 р. до 2015 р. Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону 

ТОВ ; - з 2015 р. по 2016 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ ; Член Наглядової ради 

Товариства Данкова Юлiя Сергiївна обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: - 

Фiнансовий директор ТОВ , мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, 

проспект Нахiмова, буд. 116-А; Посадова особа також з 01.05.2016р. обiймає посаду члена 

Наглядової ради в наступних юридичних особах: - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 24815801), 

мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, Донецька обл., мiсто Марiуполь, 

вул. Лепорського , буд. 1; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191135), мiсцезнаходження: 87504, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 

00191129), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, 

блок 4; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 33185989), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., 

мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191075), 

мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; - 

ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто 

Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191224), 

мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто 

Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 

50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191023), 

мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, Луганська обл., мiсто 

Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191827), 

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А. - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, 

Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

1) посада*  

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)  

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

Романова Свiтлана Миколаївна  

3) ідентифікаційний код юридичної особи  

-  

4) рік народження**  

1976  

5) освіта**  



Вища: Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, 

спецiальнiсть - Мiжнародне право, квалiфiкацiя спецiалiста - магiстр мiжнародного права, 

перекладач з англiйської мови, рiк закiнчення - 1999 

 

6) стаж роботи (років)**  

19  

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

з 2002 р. до 2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства .  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  

01.05.2016 строком на 3 (три) роки  

9) Опис  

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у 

персональному складi Наглядової ради Товариства, а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну 

повноважень та змiнами вимог законодавства України щодо складу наглядової ради 

акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 29 

квiтня 2016 року (Протокол № 27 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ вiд 29 квiтня 2016 

року): - припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних 

Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з 

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

(реєстрацiйний номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. перебувала на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 

15.02.2013 року. - обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) 

роки наступних фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр 

Володимирович, Данкова Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Коренiцин Сергiй 

Володимирович (незалежний директор). Член Наглядової ради (представник акцiонера 

Metinvest B.V.) Романова Свiтлана Миколаївна згоди на розкриття паспортних даних не 

надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Досвiд роботи Романової Свiтлани Миколаївни на 

посадi Члена Наглядової ради (представника акцiонера Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом на 

31.12.2016 року). Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: - з 2002 р. до 2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв 

та судочинства ; - з 2012 р. до теперiшнього часу Директор з правового забезпечення ТОВ . 

Член Наглядової ради Товариства Романова Свiтлана Миколаївна обiймає наступнi посади на 

iнших пiдприємствах: - Директор з правового забезпечення ТОВ , мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116-А. Посадова особа також з 

01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних юридичних особах: - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 24815801), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, 

вул. Семашко, буд. 18; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 

00191135), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, 

корп. 4; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191129), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., 

мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 33185989), 

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., мiсто Авдiївка, 

 



проїзд Iндустрiальний, буд. 1; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 

87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, 

вул. Дiагональна, буд. 4; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 

00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; - ПРАТ 

(iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, Днiпропетровська обл., мiсто 

Кривий Рiг; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, Луганська 

обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 

00191827), мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 

116А; - ПРАТ (iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, Запорiзька обл., 

мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

1) посада*  

Член Наглядової ради Товариства (незалежний директор)  

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

Коренiцин Сергiй Володимирович  

3) ідентифікаційний код юридичної особи  

-  

4) рік народження**  

1977  

5) освіта**  

Вища - Державна Металургiйна Академiя України, 1999, обробка металiв тиском, спецiалiст, 

Приазовський Державний Технiчний Унiверситет, 2003, економiка пiдприємства, спецiалiст. 
 

6) стаж роботи (років)**  

18  

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

2011 р. - теперiшнiй час - провiдний менеджер Управлiння фiнансового контролю 

Металургiйного Дивiзiону ТОВ  
 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  

01.05.2016 строком на 3 (три) роки  

9) Опис  

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у 

персональному складi Наглядової ради Товариства, а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну 

повноважень та змiнами вимог законодавства України щодо складу наглядової ради 

акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 29 

квiтня 2016 року (Протокол № 27 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ вiд 29 квiтня 2016 

 



року): - припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних 

Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з 

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

(реєстрацiйний номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. перебувала на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 

15.02.2013 року. - обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) 

роки наступних фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр 

Володимирович, Данкова Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Коренiцин Сергiй 

Володимирович (незалежний директор). Член Наглядової ради (незалежний директор) 

Коренiцин Сергiй Володимирович згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у 

статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Досвiд роботи Коренiцина Сергiя Володимировича на посадi Члена Наглядової 

ради (незалежний директор) - 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2016 року). Загальний стаж роботи - 

18 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2011 р. - теперiшнiй 

час - провiдний менеджер Управлiння фiнансового контролю ТОВ . 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

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 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера Metinvest 

B.V.) 

Риженков Юрiй 

Олександрович 
- 0 0 0 0 0 0 

Головний бухгалтер 
Бiлецький Микола 

Олександрович 
- 0 0 0 0 0 0 

Генеральний 

директор 

Подкоритов Олександр 

Леонiдович 
- 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера Metinvest 

B.V.) 

Погожев Олександр 

Володимирович 
- 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера Metinvest 

B.V.) 

Данкова Юлiя Сергiївна - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера Metinvest 

B.V.) 

Романова Свiтлана 

Миколаївна 
- 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (незалежний 

директор) 

Коренiцин Сергiй 

Володимирович 
- 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Приватна компанiя з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private 

Limited Liability Company Metinvest B.V.) 

24321697 
- Нiдерланди - м.Гаага 

Nassaulaan 2 A, 2514JS 
5920167 56.1117 5920167 0 

Metinvest International S.A. 03465 
1211 Switzerland - Geneve 2 

rue Vallin,1201 
3200845 30.337784 3200845 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 9121012 86.4495 9121012 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
29.04.2016 

Кворум 

зборів** 
94.62 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний) та результати розгляду цих 

питань: 

Питання № 1 порядку денного «Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства». По цьому питання прийнято наступне рiшення: 

«1.1. Передати повноваження Лiчильної комiсiї даних Загальних зборiв депозитарнiй установi - 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ» (iдентифiкацiйний код 23785133; мiсцезнаходження: 08292, Київська обл., м.Буча, 

бул.Б.Хмельницького, буд.6, офiс 253) та затвердити умови угоди, вiдповiдно до якої депозитарна 

установа 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 лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

2) Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2015 рiк. 

3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 

4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк. 

5) Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2015 

роцi. 

6) Змiна типу та найменування Товариства. 

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 

8) Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 

10) Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 

11) Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 

12) 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. 

13) Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо яких є 

заiнтересованiсть.» 

Питання № 2 порядку денного «Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2015 рiк». По цьому питання прийнято наступне рiшення:  

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

Товариства за 2015 рiк.» 

Питання № 3 порядку денного «Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк». По цьому питання 

прийнято наступне рiшення:  

«3. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.» 

Питання № 4 порядку денного «Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк». 

По цьому питання прийнято наступне рiшення:  

«4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi 

результати за 2015 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк (Форма № 3), Звiт про 

власний капiтал за 2015 рiк (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.» 

Питання № 5 порядку денного «Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi 

Товариства у 2015 роцi». По цьому питання прийнято наступне рiшення: 

«5. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2015 роцi, у розмiрi 544 545 681,87 

гривень (п'ятсот сорок чотири мiльйона п'ятсот сорок п'ять тисяч шiстсот вiсiмдесят одна гривня 87 



копiйок), покрити за рахунок прибуткiв Товариства майбутнiх перiодiв.»  

Питання № 6 порядку денного «Змiна типу та найменування Товариства». По цьому питання 

прийнято наступне рiшення: 

«6.1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне 

товариство. 

6.2. У зв'язку зi змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: 

Повне найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД»; 

- росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБIЦЕСТВО 

«ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»; 

- англiйською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «YENAKIIEVE IRON 

AND STEEL WORKS». 

Скорочене найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРАТ «ЄМЗ»; 

- росiйською мовою - ЧАО «ЕМЗ»; 

- англiйською мовою - PJSC «YENAKIIEVE STEEL». 

Питання № 7 порядку денного «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства». По 

цьому питання прийнято наступне рiшення: 

«7. Припинити 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 

зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради – Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (PrivateLimitedLiabilityCompany Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697).»  

Питання № 8 порядку денного «Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства». По 

цьому питання прийнято наступне рiшення: 

«8. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства -5 осiб.» 

Питання № 9 порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства». По 

цьому питання прийнято наступне рiшення: 

«9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осiб строком на 3 (три) роки: 

1. Риженков Юрiй Олександрович - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest 

B.V.) 

3. Данкова Юлiя Сергiївна - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

4. Романова Свiтлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

5. Коренiцин Сергiй Володимирович - Член Наглядової ради (незалежний директор)». 

Питання № 10 порядку денного «Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради». По цьому питання 

прийнято наступне рiшення: 

«10.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж Товариством та 

членами Наглядової ради Товариства.  

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у встановленому 

законодавством порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж Товариством та 

членами Наглядової ради Товариства. 

10.3. Встановити виконання обов'язкiв членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовими 

договорами на безоплатнiй основi.» 

Питання № 11 порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї». По цьому 

питання прийнято наступне рiшення: 

«11.1. Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. 

11.2. Визначити, що рiшення щодо затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї набуває 

чинностi з 01.05.2016 року. 

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

11.4. 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.».  

Питання № 12 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». По цьому питання прийнято наступне 

рiшення: 

«12.1. На пiдставi ч. З ст. 70 та ч.I. ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати 

попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт 

або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його 



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

акцiонерiв, а саме:  

12.1.1. укладання Товариством правочинiв з Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) 

(надалi - Метiнвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними вiдносинами контролю з Метiнвест 

Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робiт, передачi або отримання в управлiння 

будь-яким способом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i необоротних 

активiв, граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 1235 000 000 (один мiльярд двiстi 

тридцять п'ять мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину;  

12.1.2. укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв комiсiї, експортних 

договорiв, договорiв щодо надання будь-якої застави, iпотеки або iншого забезпечення, договорiв 

поруки (surety agreements) (у тому числi додаткових договорiв поруки (supplemental surety 

agreements)), договорiв щодо надання гарантiї, договорiв щодо вiдступлення прав вимоги, договорiв 

щодо надання права договiрного та/або примусового (безакцептного) списання коштiв з банкiвських 

рахункiв Товариства, договорiв про довiрче управлiння (trust deeds) (у тому числi додаткових 

договорiв про довiрче управлiння (supplemental trust deeds)), дилерських договорiв (dealer 

agreements), договорiв про пiдписку (subscription agreements), агентських договорiв (agency 

agreements) (зокрема розрахунково-агентських договорiв (calculation agency agreements)) (надалi всi 

зазначенi у цьому пунктi 12.1.2 договори - «Договори фiнансування») та будь-яких iнших договорiв i 

документiв, якi можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом з, згiдно з або у зв'язку з 

Договорами фiнансування, включаючи без обмежень усi та будь-якi додатковi договори та договори 

про внесення змiн (зокрема договори про викладення у новiй редакцiї) до Договорiв фiнансування, 

що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборiв, або що будуть укладенi протягом 1 

(одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв (надалi всi зазначенi у цьому пунктi 

12.1.2 Договори фiнансування та iншi договори та документи - «Документи фiнансування»), 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/рефiнансування (у тому числi шляхом випуску 

боргових цiнних паперiв на внутрiшнiх та/або мiжнародних ринках капiталу з процентною ставкою i 

термiнами погашення, передбаченими умовами розмiщення вiдповiдних боргових цiнних паперiв) 

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

Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство) (надалi всi зазначенi у цих пiдпунктах (i) та (ii) пункту 

12.1.2 транзакцiї - «Фiнансовi транзакцiї»), та/або (iii) внесенням змiн в будь-якi умови iснуючих 

Фiнансових транзакцiй (в тому числi, зокрема, щодо розмiру основної суми, вiдсоткових ставок, дат 

погашення основної суми, дат виплати вiдсоткiв та наданого Товариством забезпечення), граничною 

вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 2 000 000 000,00 (двом мiльярдам доларiв США) за 

офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.  

12.2. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 12.1.1. - 12.1.2. цього рiшення, не 

повинна перевищувати 8 495 000 000,00 (вiсiм мiльярдiв чотириста дев'яносто п'ять мiльйонiв) 

доларiв США.  

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або 

iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором Товариства, 

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

вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 12.1.1 -12.1.2 цього рiшення, за умови 

дотримання пункту 12.2 цього рiшення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури 

затвердження значних правочинiв», що затверджена Рiшенням № 90 Наглядової ради Товариства вiд 

04.07.2013 р.  

12.4. Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було схвалено Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до цього п. 12.1.1.-12.1.2. не вимагається прийняття будь-

якого наступного рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою або iншим органом 

управлiння Товариства.»  

Питання № 13 порядку денного «Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть 

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

яких є заiнтересованiсть». По цьому питання прийнято наступне рiшення:  

«13.1. На пiдставi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати згоду на вчинення 

Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв договорiв 

та документiв, зазначених у пунктi 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинiв, щодо яких є 

заiнтересованiсть.  

13.2. Для укладення та виконання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, укладення 

яких було схвалено Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до п 13.1., не вимагається 

прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою або 

iншим органом управлiння Товариства.  

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або 



iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором Товариства, 

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

вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 13.1. цього рiшення.».  

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалось. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



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 100 

Опис 

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами товариства на зовнiшнiх ринках емiтентом не здiйснювалась. Торгiвля простими iменними 

акцiями ПРАТ здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Станом на 01.01.2016 року простi iменнi акцiї ПАТ "ЄМЗ" 

бездокументарної форми iснування перебували у Котирувальному Списку Бiржового Списку ПАТ . 14 сiчня 2016 року отримало 

повiдомлення вiд ПАТ про делiстинг простих iменних акцiй ПАТ загальною номiнальною вартiстю 160897992,00 (сто шiстдесят мiльйонiв 

вiсiмсот дев'яносто сiм тисяч дев'ятсот дев'яносто двi) грн., загальною кiлькiстю 10550688 (десять мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят тисяч шiстсот 

вiсiмдесят вiсiм) шт. Рiшенням Котирувальної комiсiї ПАТ № 1610 вiд 13.01.2016 акцiї простi iменнi ПАТ з 14 сiчня 2016 р. виключено з 

бiржового реєстру ПАТ , та переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п. 17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ 

"Українська бiржа", у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (недостатнiй власний капiтал), визначеним п.4.1. 

Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого Рiшенням НКЦПФР №1688 вiд 22.11.2012 року. Дiя була вчинена щодо 100 

(ста) вiдсоткiв випуску простих iменних акцiй ПАТ . Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку за реєстрацiйним № 589/1/10, дата реєстрацiї 27 липня 2010 р., дата видачi 19 травня 2011 р. Тип цiнних паперiв, щодо яких 

вчинена дiя, - акцiї простi бездокументарнi iменнi. Цiннi папери ПАТ , якi продовжують бути у лiстингу ПАТ , вiдсутнi. Рiшення провести 

додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi ПРАТ не приймало. На кiнець звiтного перiоду цiннi папери емiтента не перебувають у 

лiстингу/делiстингу на фондових бiржах. Акцiї розмiщенi у повному обсязi.Акцiї оцiненi по засновницькiй вартостi. Частка держави в 

Статутному фондi ПрАТ вiдсутня.  

  

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування/списання 

акцій на рахунок/з 

рахунку емітента 

Вид дії: 

викуп/продаж 

Кількість акцій, що 

викуплено/продано 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Дата реєстрації 

випуску акцій, що 

викуплено/продано 

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску 

акцій, що 

викуплено/продано 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

акцій, що 

викуплено/продано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 30.06.2016 викуп 63257 964669.25 27.07.2010 589/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

0.599553 

Опис Викуп акцiй власного випуску 

2 31.07.2016 викуп 12630 192607.5 27.07.2010 589/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

0.119708 

Опис 1 

3 31.08.2016 викуп 424 6466 27.07.2010 589/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

0.004019 

Опис 

Викуп акцiй власного випуску здiйснювався на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах ПАТ вiд 29.04.2016 року та згiдно 

протоколу Лiчильної комiсiї №5 вiд 29.04.2016 р. за пiдсумками голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства з питання №6 порядку денного . Протягом 

30 днiв пiсля прийняття Загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, до Товариства надiйшли письмовi звернення 

акцiонерiв, якi мали намiр реалiзувати зазначене право з вимогою про обов'язковий викуп власних простих iменних акцiй ПАТ . Згiдно статтi 68 Закону України 

викуп акцiй здiйснювався за ринковою вартiстю, визначеною в порядку, встановленому статтею 8 Закону України та що була затверджена рiшенням Наглядової 

ради ПАТ №171 вiд 21.04.2016р. у розмiрi 11,23 грн. за одну просту iменну акцiю Товариства . Загальна кiлькiсть власних акцiй, що була викуплена протягом 

звiтного перiоду складає 76 311 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 1 163 742.75 грн., що складає 0,72% статутного капiталу Товариства.  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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: 
3891366 3969831 0 0 3891366 3969831 

будівлі та споруди 2214218 2395585 0 0 2214218 2395585 

машини та обладнання 1662454 1560989 0 0 1662454 1560989 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 14694 13257 0 0 14694 13257 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 3891366 3969831 0 0 3891366 3969831 

Опис Станом на 31.12.2016 року первiсна вартiсть необоротних активiв становить 4891866 тис 

грн, накопичений знос 922035 тис грн. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

511103 151541 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
160898 160898 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

160898 160898 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється згiдно методичних 

рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, щодо визначення 

вартостi чистих активiв товариств вiд 17.11.2004 р №485 з метою реалiзацiї положень ст 155 

Чистi активи розрахованi як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, 

необоротних активiв, утримуваних для продажу та груп вибуття та сумою довгострокових и 

короткострокових зобов'язань i забезпечень, зобов'язань, пов'язаних з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття та складають станом на 

31.12.2016 р 511 103 тис грн  

Висновок На кiнець звiтного перiоду сума чистих активiв Товариства перевищує статутний капiтал, що 

вiдповiдає ст155 п3 ЦКУ. 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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 0 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 0 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 21372 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 44352 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 65724 X X 

Опис: -  

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 

Квадратна 

заготiвля та 

прокат 

5 856 957т 15860050.1 98 2 121 150т 15905270.7 98 

2 
Профiлi 

високосортовi 
100 178 т 323674.5 2 96 124т 319642.7 2 

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 

грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 



1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 83.6 

2 Зарплата та нарахування 5.13 

3 Iншi операцiйнi витрати 9.98 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 29.04.2016 
Загальнi збори 

акцiонерiв  
213959555.36 22047340 970.46 

Рiчними Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ (Протокол 

№27 вiд 29.04.2016р.) з 

дванадцятого питання 

порядку денного Загальних 

зборiв акцiонерiв прийнято 

рiшення: надати попереднє 

схвалення на укладання 

Товариством значних 

правочинiв, ринкова вартiсть 

майна, робiт або послуг чи 

сума коштiв, що є їх 

предметом, становить вiд 10 

вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства за 2015 

рiк, якi вчинятимуться 

Товариством у ходi його 

поточної господарської 

дiяльностi протягом 1 

(одного) року з дня 

проведення цих Загальних 

зборiв акцiонерiв, а саме: 

12.1.1. укладання 

Товариством правочинiв з 

Приватною компанiєю з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

Meтiнвeст Б.В. (Private 

Limited Liability Company 

Metinvest B.V.) 

(реєстрацiйний номер 

24321697) (надалi - Meтiнвeст 

Б.В.) та юридичними 

особами, пов'язаними 

01.03.1900 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

вiдносинами контролю з 

Meтiнвeст Б.В. щодо надання 

або отримання послуг, 

виконання робiт, передачi або 

отримання в управлiння будь-

яким способом основних 

фондiв (засобiв), придбання 

або вiдчуження оборотних i 

необоротних активiв, 

граничною вартiстю на кожен 

правочин, яка еквiвалентна 1 

235 000 000,00 (один мiльярд 

двiстi тридцять п'ять 

мiльйонiв) доларiв США за 

офiцiйним курсом НБУ на 

дату вчинення правочину; 

12.1.2. укладання 

Товариством кредитних 

договорiв, договорiв позики, 

договорiв комiсiї, експортних 

договорiв, договорiв щодо 

надання будь-якої застави, 

iпотеки або iншого 

забезпечення, договорiв 

поруки (surety agreements) (у 

тому числi додаткових 

договорiв поруки 

(supplemental surety 

agreements)), договорiв щодо 

надання гарантiї, договорiв 

щодо вiдступлення прав 

вимоги, договорiв щодо 

надання права договiрного 

та/або примусового 

(безакцептного) списання 

коштiв з банкiвських 

рахункiв Товариства, 

договорiв про довiрче 

управлiння (trust deeds) (у 

тому числi додаткових 

договорiв про довiрче 

управлiння (supplemental trust 

deeds)), дилерських договорiв 

(dealer agreements), договорiв 

про пiдписку (subscription 

agreements), агентських 

договорiв (agency agreements) 

(зокрема розрахунково-



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

агентських договорiв 

(calculation agency 

agreements)) (надалi всi 

зазначенi у цьому пунктi 

12.1.2 договори - ) та будь-

яких iнших договорiв i 

документiв, якi можуть 

укладатися або пiдписуватися 

Товариством разом з, згiдно з 

або у зв'язку з Договорами 

фiнансування, включаючи без 

обмежень усi та будь-якi 

додатковi договори та 

договори про внесення змiн 

(зокрема договори про 

викладення у новiй редакцiї) 

до Договорiв фiнансування, 

що є укладеними на дату 

проведення цих Загальних 

зборiв, або що будуть 

укладенi протягом 1 (одного) 

року з дня проведення цих 

Загальних зборiв акцiонерiв 

(надалi всi зазначенi у цьому 

пунктi 12.1.2 Договори 

фiнансування та iншi 

договори та документи - ), 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/рефiнансування 

(у тому числi шляхом 

випуску боргових цiнних 

паперiв на внутрiшнiх та/або 

мiжнародних ринках капiталу 

з процентною ставкою i 

термiнами погашення, 

передбаченими умовами 

розмiщення вiдповiдних 

боргових цiнних паперiв) 

компанiєю Метiнвест Б.В. 

або юридичними особами, 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пов'язаними вiдносинами 

контролю з Метiнвест Б.В. 

(включаючи Товариство) 

(надалi всi зазначенi у цих 

пiдпунктах (i) та (ii) пункту 

12.1.2 транзакцiї - ), та/або 

(iii) внесенням змiн в будь-якi 

умови iснуючих Фiнансових 

транзакцiй (в тому числi, 

зокрема, щодо розмiру 

основної суми, вiдсоткових 

ставок, дат погашення 

основної суми, дат виплати 

вiдсоткiв та наданого 

Товариством забезпечення), 

граничною вартiстю на кожен 

правочин, яка еквiвалентна 2 

000 000 000,00 (двом 

мiльярдам доларiв США) за 

офiцiйним курсом НБУ на 

дату вчинення такого 

правочину. 12.2. Гранична 

сукупна вартiсть усiх 

правочинiв, вказаних в пп. 

12.1.1. - 12.1.2. цього 

рiшення, не повинна 

перевищувати 8 495 000 

000,00 (вiсiм мiльярдiв 

чотириста дев`яносто п'ять 

мiльйонiв) доларiв США. 

12.3. Уповноважити 

Генерального директора 

Товариства або особу, що 

виконує його обов'язки, або 

iншу особу, уповноважену на 

це довiренiстю, виданою 

Генеральним директором 

Товариства, протягом 1 

(одного) року з дати 

проведення цих Загальних 

зборiв здiйснювати всi 

необхiднi дiї щодо вчинення 

вiд iменi Товариства 

правочинiв, вказаних в 

пунктах 12.1.1 - 12.1.2 цього 

рiшення, за умови 

дотримання пункту 12.2 

цього рiшення та з 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

безумовним дотриманням 

вимог , що затверджена 

Рiшенням №90 Наглядової 

ради Товариства вiд 

04.07.2013 р. 12.4. Для 

укладення та виконання 

значних правочинiв, 

укладення яких було 

схвалено Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства 

вiдповiдно до п.п. 12.1.1.-

12.1.2. не вимагається 

прийняття будь-якого 

наступного рiшення 

Загальними зборами 

акцiонерiв, Наглядовою 

радою або iншим органом 

управлiння Товариства.> 

Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 10 324 

160 штук простих iменних 

акцiй. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi для 

участi у загальних зборах - 9 

769 370 штуки простих 

iменних голосуючих акцiй. 

Голоси учасникiв зборiв з 

дванадцятого питання 

роздiлилися наступним 

чином: - 9 648 546 голосiв; - 

117 174 голосiв; - 0 голосiв; - 

3 650 голосiв. Рiшення 

прийнято бiльш як 50 

(п'ятдесятьма) вiдсотками 

голосiв акцiонерiв 

Товариства вiд їх загальної 

кiлькостi. Гранична 

сукупнiсть вартостi 

правочинiв в графi 3 є 

еквiвалентом 8 495 000 

000,00 доларiв США та 

визначена за курсом НБУ 

станом на 29.04.2016 року 

(25,186528 UAH за 1 USD) та 

складає 213 959 555,36 тис. 

грн. Вартiсть активiв емiтента 

за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi складає 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22 047 340 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної 

сукупностi вартостi 

правочинiв до вартостi 

активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової 

звiтностi (у вiдсотках в графi 

5) складає 970,46%.  

Опис: 

- 

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 08.06.2016 Наглядова рада 0 22047340 0 

Наглядовою радою 

ПРАТ прийнято 

рiшення (Протокол 

засiдання 

Наглядової ради 

№173-1 вiд 

08.06.2016р.), яким 

надано згоду на 

укладання 

правочинiв iз 

заiнтересованiстю. 

У табличнiй формi 

в гр. 3, 5 зазначено 

, тому що згiдно 

рiшення 

Наглядової ради 

01.03.1900 - 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Товариства надано 

попереднiй дозвiл 

на вчинення 

правочинiв iз 

заiнтересованнястю 

без вказання 

ринкової вартостi 

майна або послуг, 

що можуть бути 

предметом таких 

правочинiв.  

Опис: 

- 

2 29.04.2016 
Загальнi зборi 

акцiонерiв  
213959555.36 22047340 970.46 

Рiчними 

Загальними 

зборами акцiонерiв 

ПАТ (Протокол 

№27 вiд 

29.04.2016р.) з 

тринадцятого 

питання порядку 

денного прийнято 

рiшення: надати 

згоду на вчинення 

Товариством 

протягом 1 

(одного) року з дня 

проведення цих 

Загальних зборiв 

акцiонерiв 

договорiв та 

документiв, 

зазначених у 

пунктах 12.1.1.-

12.1.2. цього 

протоколу, як 

правочинiв, щодо 

яких є 

заiнтересованiсть. 

13.2. Для 

укладення та 

виконання 

правочинiв, щодо 

вчинення яких є 

заiнтересованiсть, 

укладення яких 

01.03.1899 - 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

було схвалено 

Загальними 

зборами акцiонерiв 

Товариства 

вiдповiдно до п 

13.1., не 

вимагається 

прийняття будь-

якого наступного 

рiшення 

Загальними 

зборами акцiонерiв, 

Наглядовою радою 

або iншим органом 

управлiння 

Товариства. 13.3. 

Уповноважити 

Генерального 

директора 

Товариства або 

особу, що виконує 

його обов'язки, або 

iншу особу, 

уповноважену на 

це довiренiстю, 

виданою 

Генеральним 

директором 

Товариства, 

протягом 1 

(одного) року з 

дати проведення 

цих Загальних 

зборiв здiйснювати 

всi необхiднi дiї 

щодо вчинення вiд 

iменi Товариства 

правочинiв, 

вказаних в пунктi 

13.1 цього 

рiшення.> Загальна 

кiлькiсть 

голосуючих акцiй - 

10 324 160 штук 

простих iменних 

акцiй. Кiлькiсть 

голосуючих акцiй, 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

що зареєстрованi 

для участi у 

загальних зборах - 

9 769 370 штуки 

простих iменних 

голосуючих акцiй. 

Голоси учасникiв 

зборiв з 

дванадцятого 

питання 

роздiлилися 

наступним чином: - 

9 648 546 голосiв; - 

117 174 голосiв; - 0 

голосiв; - 3 650 

голосiв. Рiшення 

прийнято бiльш як 

50 (п'ятдесятьма) 

вiдсотками голосiв 

акцiонерiв 

Товариства вiд їх 

загальної кiлькостi. 

Гранична 

сукупнiсть вартостi 

правочинiв в графi 

3 є еквiвалентом 8 

495 000 000,00 

доларiв США та 

визначена за 

курсом НБУ 

станом на 

29.04.2016 року 

(25,186528 UAH за 

1 USD) та складає 

213 959 555,36 тис. 

грн. Вартiсть 

активiв емiтента за 

даними останньої 

рiчної фiнансової 

звiтностi складає 

22 047 340 тис. грн. 

Спiввiдношення 

граничної 

сукупностi вартостi 

правочинiв до 

вартостi активiв 

емiтента за даними 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис. грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, 

на якому 

розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

останньої рiчної 

фiнансової 

звiтностi (у 

вiдсотках в графi 5) 

складає 970,46%.  

Опис: 

-  



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 

11.01.2016 12.01.2016 

Відомості про факти 

лістингу/делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі 

14.01.2016 15.01.2016 

Відомості про факти 

лістингу/делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі 

25.03.2016 29.03.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

29.04.2016 04.05.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 
ТОВ  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
13480208 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 85160, Донецька обл., 

Костянтинiвський р-н, с. Iванопiлля, 

вул. Центральна, 194 

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** 

- - - 15.06.2017 - 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

- 

12.03.2018 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 12.03.2018 

12.03.2018 

Думка аудитора***  

Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 

Номер та дата договору на проведення аудиту - 

12.03.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 12.03.2018 

12.03.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 12.03.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 0 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



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 2016 1 0 

2 2015 2 1 

3 2014 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): н/д 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): н/д Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

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): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.  Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
- 

Інше (зазначити) - 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 
- 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
- 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 4 

членів наглядової ради - незалежних директорів 1 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 4 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Нi 

 



н/д 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
25 

 

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)  У складi Наглядової ради 

комiтети не створювались.  

Інші (запишіть)  - 

 

- 

- 

 

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)  - 

 

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): -  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)  - 

 

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 
Так Ні 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 Ні 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 

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):  Статут Товариства, Колективний 

договiр.  

 

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) - 

 

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)  н/д 

 

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) - 

 

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)  Ревiзiйна комiсiя вiдсутня (не 

обрано). 

 

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): нi    

 

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? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: н/д  

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 

н/д 

 

 

 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

Територія  за КОАТУУ 1412336600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 24.10 

Середня кількість 

працівників 
6699  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
87504 мiсто Марiуполь, проспект Iллiча, 

будинок 54, корпус 4 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 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 16510 10732 0 

первісна вартість 1001 36039 41739 0 

накопичена амортизація 1002 19529 31007 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1231762 1213802 0 

Основні засоби: 1010 3891366 3969831 0 

первісна вартість 1011 4505376 4891866 0 

знос 1012 614010 922035 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 575401 491094 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 5715039 5685459 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1121716 2107074 0 

Виробничі запаси 1101 595928 900788 0 

Незавершене виробництво 1102 309871 264729 0 

Готова продукція 1103 215917 215917 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 14097159 18655356 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

54927 

 

29919 

 

0 

з бюджетом 1135 717515 1210578 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 18969 18969 0 

з нарахованих доходів 1140 73561 73561 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 157343 155943 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 16339 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 31197 378316 0 

Готівка 1166 13 4 0 

Рахунки в банках 1167 31184 159423 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 62544 151836 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 0 212 0 

Усього за розділом II 1195 16332301 22762795 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 22047340 28448254 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 1280594 1147459 0 

Додатковий капітал 1410 0 1610 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 -1330175 -837924 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 1164 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 151541 511103 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 420912 466271 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 2093542 6297020 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 



інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

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 2514454 6763291 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 15380521 16373508 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 15910 21372 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 10491 7433 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 26677 29299 0 

за одержаними авансами 1635 3647781 4428520 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 37400 44352 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 262565 269376 0 

Усього за розділом IІІ 1695 19381345 21173860 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 22047340 28448254 0 

 

Примітки 

Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi, складеної у вiдповiдностi до мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi" 

Керівник Подкоритов О. Л. 

Головний бухгалтер - 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 16294847 13608798 

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 ( 14434195 ) ( 13766121 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

1860652 

 

0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 157323 ) 

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 1214691 2891544 

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 ( 173171 ) ( 179681 ) 

Витрати на збут 2150 ( 838962 ) ( 770376 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1412683 ) ( 2710352 ) 

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 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

650527 

 

0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 926188 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1040648 1067331 

Інші доходи 2240 39975 60325 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1222014 ) ( 841209 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 64332 ) ( 48022 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

444804 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 687763 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -84321 143217 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

360483 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 544546 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -8630 -51847 

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 8552 5524 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -78 -46323 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 14 8338 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -64 -37985 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 360419 -582531 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 15162605 11817335 

Витрати на оплату праці 2505 693614 594086 

Відрахування на соціальні заходи 2510 137528 163714 



Амортизація 2515 396183 443901 

Інші операційні витрати 2520 2440352 4010866 

Разом 2550 18830282 17029902 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 10510400 10550688 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 34.29774 -51.61237 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi, складеної у вiдповiдностi до мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi" 

Керівник Подкоритов О. Л. 

Головний бухгалтер - 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 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 

 

19405127 

 

17364187 

Повернення податків і зборів 3005 73 140048 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 140028 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3299724 3869949 

Надходження від повернення авансів 3020 3208 859052 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 667 126 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 577 74 

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 151 0 

Інші надходження 3095 9911 2024 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 17068587 ) 

 

( 19492815 ) 

Праці 3105 ( 539681 ) ( 458947 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 139660 ) ( 184617 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 193284 ) ( 139379 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 39 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 193284 ) ( 139340 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2220123 ) ( 1389174 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 1564329 ) ( 109171 ) 

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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 1722 ) ( 3480 ) 

Інші витрачання 3190 ( 97798 ) ( 223079 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 894254 234798 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 337 75 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 555462 ) ( 236714 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -555125 -236639 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 2409 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 857 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 27 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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -884 2409 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 338245 568 

Залишок коштів на початок року 3405 31197 9808 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 8874 20821 

Залишок коштів на кінець року 3415 378316 31197 

 

Примітки 

Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi, складеної у вiдповiдностi до мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi" 

Керівник Подкоритов О. Л. 

Головний бухгалтер - 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 00191193 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2016 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) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Емiтент не заповнює Звiт про рух грошових коштiв (за 

непрямим методом), тому що у складi рiчної iнформацiї 



подається Звiт про рух грошових коштiв (за прямим 

методом). 

Керівник Подкоритов О. Л. 

Головний бухгалтер - 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКIЄВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 00191193 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 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 1280594 0 40224 -1330175 0 0 151541 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 160898 1280594 0 40224 -1330175 0 0 151541 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 360483 0 0 360483 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 -64 0 0 0 0 0 -64 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 307 0 0 0 -1164 -857 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 -1303 1303 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 -131768 0 0 131768 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 -133135 1610 0 492251 0 -1164 359562 

Залишок на 

кінець року 
4300 160898 1147459 1610 40224 -837924 0 -1164 511103 

 

Примітки 
Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної у 

вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

Керівник Подкоритов О. Л. 

Головний бухгалтер - 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. ПРАТ та його 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 викладене вiдповiдно до вимог та положень Закону України 

як Публiчне акцiонерне товариство (далi - Товарситво). Змiна найменування юридичної особи 

зареєстрована 31.03.2011. У 2011 роцi створено Макiївську фiлiю ПАТ на базi орендованого майна 

ЗАТ . Вiдомостi про створення фiлiалу внесенi в Єдиний державний реєстр 31.03.2011. ПАТ 

входить до групи . У 2016 року на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

вiдбулась змiна типу та затверджено нове найменування Товариства - Основною дiяльнiстю 

Компанiї є виробництво напiвфабрикатiв та готової металопродукцiї i реалiзацiї iї на 

внутрiшньому ринку та за кордоном. Юридична адреса Компанiї: Пр-т Iллiча, буд. 54, корп. блок 

4, Iллiчiвський р-н, м.Марiуполь, Донецька область, 87504 2 УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ 

КОМПАНIЯ У листопадi 2013 український уряд вiдмовився вiд пiдписання Угоди про асоцiацiю з 

Європейським Союзом, що призвело до протестiв i полiтичним хвилювань. У сiчнi-березнi 2014 

вiдбулася ескалацiя протистояння, в результатi чого президент i уряд були вiдправленi у вiдставку. 

Парламент iнiцiював деякi полiтичнi реформи, призначив перехiдний уряд i зробив ряд 

антикризових заходiв. У травнi 2014 був обраний новий президент, у червнi пiдписано Угоду про 

асоцiацiю з Європейським Союзом. Полiтичнi та соцiальнi хвилювання погiршили поточну 

економiчну кризу, а також призвели до регiональної напруженостi. Зсерпня по кiнець звiтного 

перiоду 2016 року активи Компанiї знаходились в зонi вiйськових дiй. Фiнансовi результати 

значною мiрою залежать вiд свiтових чинникiв, якi впливають на цiни на продукцiю 

машинобудування, сировину та енергоносiї, а також вiд фiскальної та економiчної полiтики, яка 

реалiзується урядом України. Компанiя як i будь-яке пiдприємство металургiї, пiддалася 

негативному впливу спаду у свiтовiй економiцi, що характеризується рiзким падiнням цiн i попиту 

на продукцiю. Майбутня стабiльнiсть економiки значною мiрою залежить вiд успiху реформ та вiд 

ефективностi прийнятих економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, а також вiд здатностi 

уряду забезпечити новi та iснуючi борговi зобов'язання. 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 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 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 2016 року, основний курс обмiну, 

що використався для перерахунку сум в iноземнiй валютi, склав 27,1908580 гривен за долар США 

(31 грудня 2015 року - 24,000667 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 2016 року i 31 грудня 2015 року основнi засоби враховувалися за переоцiненою вартiстю, 

мiнус накопичена амортизацiя i знецiнення. Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за 

пiдсумками переоцiнки вiдбивається в звiтi про сукупний дохiд i збiльшує резерв переоцiнки в 

капiталi. Пiсля переоцiнки об'єкту основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки 

вiднiмається з валової балансової вартостi активу, пiсля чого чиста вартiсть активу 

трансформується до його переоцiненої вартостi. Зменшення балансової вартостi активу, яке 

компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того ж активу, признається в звiтi про 

сукупний дохiд i зменшує ранiше визнаний резерв переоцiнки в складi капiтала. Усi iншi випадки 

зменшення балансової вартостi вiдбиваються в звiтi про фiнансовi результати. Резерв переоцiнки, 

вiдбитий у складi капiталу, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому 

випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або списується або коли 

Компанiя продовжує його використовувати. У останньому випадку сума реалiзованої переоцiнки є 

рiзницею мiж амортизацiєю на основi переоцiненої балансової вартостi активу i амортизацiєю на 

основi його первинної вартостi. Пiсля визнання основнi засоби подiляються на компоненти, що 

представляють собою об'єкти, вартiсть яких значна i якi можуть амортизуватися окремо. Вартiсть 

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

вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються тiльки в тих 

випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного 

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

перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх 

вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе 

економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння 



отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i признаються в звiтi про фiнансовi 

результати. Амортизацiя основних засобiв враховується в звiтi про фiнансовi результати, 

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

активiв до лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їх експлуатацiї, що залишився. Амортизацiя 

нараховується з моменту введення активiв в експлуатацiю. Очiкуванi залишковi термiни 

експлуатацiї наступнi: Клас Група ОЗ Строк корисної служби Земля Земельнi дiлянки не 

амортизируются Будiвлi та споруди Будiвлi 60 рокiв Будiвлi та споруди Споруди 60 рокiв Будiвлi 

та споруди Об'єкти благоустрою територiї 15 рокiв Будiвлi та споруди Iнженернi комунiкацiї 15 

рокiв Машини та обладнання Передавальнi пристрої та механiзми 20 рокiв Машини та обладнання 

Машини та устаткування основного виробництва 35 рокiв Машини та обладнання Машини та 

устаткування допомiжних цехiв 35 рокiв Машини та обладнання Транспортнi засоби - ж / д - 

тепловози 25 рокiв Машини та обладнання Транспортнi засоби - ж / д - вагони / напiввагони / 

хопера / думпкари та iн . Вагони 20 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 10 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 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 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 вибуття 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 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 акцiйКомпанiї 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 ризики, 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. 

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 (DAP), 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 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 аналiзвiдносно 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 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.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. 6.ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА 

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО Iнформацiя про рух основних засобiв та незавершеного 

будiвництва протягом 2016 року наведена у наступнiй таблицi. На 1 сiчня 2016 р. Будiвлi i 

споруди/Машини i виробниче обладнання/Iншi основнi засоби /Незавер-шене будiвництво, аванси 

виданi пiд необ.активи/Всього Первинна вартiсть 2 432 796/2 032 237/ 40 343/1 232 130/5 737 506 

Накопичений знос i знецiнення 218 578/369 783/25 649/368/614 378 Чиста балансова вартiсть 2 214 

218/1 662 454/ 14 694/1 231 762/5 123 128 Рiк 2016р. Надходження 320726/147842/3636/2090225/2 



562429 Переведення з однiєї категорiї в iншу -70/70/ 126324/126324 Переведення з однiєї категорiї 

в iншу/знос 0 Вибуття 2483/82888/343/1 981861/2 067575 Дооцiнка/(списання) Списання 

Списання(знос) 2475/82860/343/85678 Амортизацiя 139281/249349/5073/ 393703 На 31 грудня 

2016р Первинна вартiсть 2 750969/2 097261/43636/1 213802/6 105668 Накопичений знос i 

знецiнення 355384/536272/30379/922035 На 31грудня 2016р. Чиста балансова вартiсть 2 395585/1 

560989./13257/1 213802/ 5 183633 7. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ 31 грудня 2016 р. 31 

грудня 2015 р. Сировина i витратнi матерiали 900 788 595 928 Готова продукцiя i незавершене 

виробництво 1 206 286 525 788 Товари Всього товарно- матерiальних запасiв 2 107 074 1 121 716 

Списання/донарахування резерву пiд знецiнення запасiв склало 161 799 тисяч грн, i вiдображено у 

складi iнших операцiйних доходiв/витрат. Сторно ранiше нарахованого резерву до 01.01.2016 

вiдображено в складi собiвартостi реалiзованої продукцiї. 8.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. 9.ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТI I IНША 

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 31 грудня2016 р./31 грудня2015 р. Дебiторська заборгованiсть 

по основнiй дiяльностi, включаючи заборгованiсть по комiсiйних угодах 18 656 238 /14 097 723 

Мiнусрезервпiдзнецiненнядебiторськоїзаборгованостiпоосновнiйдiяльностi (882) /(564) 

Дебiторська заборгованiсть по проданих векселях Короткостроковi iнвестицiї в векселi 16 339 /16 

339 Короткостроковi iнвестицiї в векселi (резерв пiд знецiнення) (16 339) /0 Iнша дебiторська 

заборгованiсть 229 505 /230 904 Iнша дебiторська заборгованiсть (резерв пiд знецiнення) (1) /0 

Мiнус резерв пiд знецiнення iншої дебiторської заборгованостi ПДВ до вiдшкодування 1 191 602 

/692 713 Податок на прибуток 18 969 /18969 Iншi податки 7 /5 832 Передоплати 31 552 /55 730 

Мiнус резерв пiд знецiнення (1 633) /(802) Всього по поточнiй дебiторськiй заборгованостi по 

основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi 20 125 357 /15 116 844 Справедлива 

вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi за станом на 31 грудня 2016 року i 31 грудня 2015 

року приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi. У сумi резерву пiд знецiнення дебiторської 

заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi сталися наступнi змiни: 

31 грудня2016 р /31 грудня 2015 р Резерв на знецiнення на 1 сiчня 1 365 / 2697 Нарахування 

резерву пiд знецiнення впродовж року 17 563 /1 733 Списання заборгованостi за рахунок резерву 

впродовж року (70) /(3 024) Сторно невикористаного резерву пiд знецiнення (3) (41) Резерв на 

знецiнення на 31 грудня 2016р / 31 грудня 2015 р. 18 855 /1 365 Суми, вiднесенi на рахунок 

резерву, як правило, списуються пiсля закiнчення трьох рокiв пiсля дати визнання такої 

дебiторської заборгованостi. Iншi статтi фiнансової дебiторської заборгованостi невключають 

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 

2016 р i 31 грудня 2015р прострочена, але не знецiнена дебiторська заборгованiсть понад 360 днiв 

в основному включала заборгованiсть з пов'язаними сторонами. 10.ГРОШОВI КОШТИ I ЇХ 

ЕКВIВАЛЕНТИ Грошовi кошти станом на 31 грудня 2016 р. представленi грошовими коштами в 

нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi Товариства та на розрахункових рахунках в сумi 378 

316тис. грн, у тому числi: - в нацiональнiй валютi 8 677 тис.грн; - в iноземнiй валютi 369 

639тис.грн. Структура грошових коштiв наведена в таблицi: 31 грудня 2016р./31 грудня 2015р. 

Поточнi рахунки в банках 159 423/ 31 184 Готiвка 4/ 13 Грошовi кошти у путi 218 889/ 0 Всього 

грошових коштiв i їх еквiвалентiв 378 316/ 31 197 За станом на 31 грудня 2016 i 31 грудня 2015, усi 

залишки на банкiвських рахунках були не простроченi i не знецiненi. 11.АКЦIОНЕРНИЙ 

КАПIТАЛ, НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК Статутний капiтал- Компанiї станом на 31 грудня 

2016року складає 160 898 тис.грн (сто шiстдесят мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто вiсiм тисяч 

гривень) подiлений на 10 550 688 (десять мiльйонiв п'ятсот п'ятдесят тисяч шiстсот вiсiмдесят 

вiсiм) штук простих акцiй за номiнальною вартiстю 15,25грн (п'ятнадцять гривень двадцять п'ять 

копiйок) кожна. Станом на 31 грудня 2016 року сталися змiни у складi капiтала у дооцiнках: 



нарахованi актуарнi прибутки у сумi 7 013 тис.грн. Структура власного капiтала Компанiї i його 

змiни протягом 2016 року наведенi в таблицi: ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ На 31 грудня 2016/На 31 

грудня 2015/Змiна Зареєстрований капiтал 160 898/ 160 898 /0 Капiтал у дооцiнках 1 147 459 / 1 

280 594 / (133 135) Додатковий капiтал 1 610 / 1 610 / 0 Резервний капiтал 40 224 /40 224/ 0 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (837 924) /(1 330 175) / 492 251 Вилучений капiтал 

(1 164) / (1 164)/ 0 Усього 511 103 / 151 541 / 359 562 12.КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО 

ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТИ I IНШОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI 31 грудня 2015р. 31 

грудня 2015 р. Довгострокова кредиторська заборгованiсть 6 297 020 2 093 542 Всього 

довгостроковiй фiнансовiй кредиторськiй заборгованостi 6 297 020 2 093 542 Кредиторська 

заборгованiсть по основнiй дiяльностi 11 778 326 9 976 461 Кредиторська заборгованiсть по 

комiсiйних угодах 4 401 595 5 168 923 Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 193 587 235 

137 Виданi векселi Iнша поточнi зобов'язання 269 376 262 565 Аванси отриманi 4 428 520 3 647 

781 Нарахована заробiтна плата i податки на заробiтну плату 44 246 42 789 Поточнi забезпечення 

44 352 37400 Iншi податки до сплати 13 858 10 289 Всього поточнiй кредиторськiй заборгованостi 

по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi 21 173 860 19 381 345 У груднi 2016 

року Компанiя погоджувала з пов'язаними сторонами переглянутi умови кредиторської 

заборгованостi перед пов'язаними сторонами в сумi 5 000 мiльйонiв гривень, термiн її погашення, 

до 30 червня 2018року . Ця кредиторська заборгованiсть була переоцiнена за справедливою 

вартiстю з використанням умовної процентної ставки у розмiрi 16,05% рiчних, внаслiдок чого у 

складi фiнансових прибуткiв був визнаний прибуток в сумi 998 мiльйони гривен. У липнi 2016 

р.був перглянутий та погоджений термiн погашення кредиторської заборгованiстї за рiшенням 

суду в сумi 276 млн.грн з термiном погашення до 31.12.2017р. Ця кредиторська заборгованiсть 

була переоцiнена за справедливою вартiстю з використанням умовної процентної ставки у розмiрi 

19,90% рiчних, внаслiдок чого у складi фiнансових прибуткiв був визнаний прибуток в сумi 42 

мiльйони гривен. За 2016рiк у складi фiнансових витрат за договорами, термiни погашення 

кредиторської заборгованностi яких були переглянутi та погодженi з пов'язаними сторонами у 

попереднiх перiодах був визнаний збиток в сумi 1 156 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. 13. 

ЗОБОВ'ЗАННЯ ПО ПЕНСIЙНОМУЗАБЕЗПЕЧЕННЮ Суми, визнанi в балансi на 31 грудня 2016 

р. були визначенi таким чином: 2016 2015 Суми, визнанi в балансi 466 271 420 912 Суми, визнанi у 

звiтi про фiнансовi результати 73 811 53 775 Суми, визнанi у звiтi про iнший сукупний дохiд (8 

552) (5 524) Змiни поточної вартостi зобов`язань за планом iз встановленими виплатами 

Зобов`язання на 1 сiчня 420 912 409 892 Вартiсть послуг попереднього перiоду ( на початок 

звiтного перiоду) 0 ( 18 745) (Прибутки)/збитки вiд секвестру Вартiсть послуг поточного перiоду 

14 320 12 766 Вiдсотки на зобов`язання 65 918 59 754 Актуарний збиток/прибуток (8 552) (5 524) 

Виплаченi винагороди (19 900) (37 231) Вартiсть послуг минулих перiодiв (6 427) 0 Зобов`язання 

на 31 грудня 466 271 420 912 Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати Вартiсть послуг 

поточного перiоду 14 320 12 766 Змiни вiд секвестру в приведеної вартостi зобов`язань Вiдсотки 

на зобов`язання 65 918 59 754 Визнана вартiсть минулих послуг (6 427) (18 745) Разом 73 811 53 

775 Змiни зобов`язань, визнаних у балансi На 1 сiчня 420 912 409 892 Виплаченi винагороди (19 

900) (37 231) Витрати, визнанi у звiтi про фiнансовi результати 73 811 53 775 Переоцiнка 

зобов'язання за визначеною виплатою, визнана у складi iншого сукупного доходу (8 552) (5 524) 

На 31 грудня 466 271 420 912 Основнi актуарнi припущення Ставка дисконту 14,40% 16.04% 

Збiльшення заробiтної плати 10% 0% в 2015, 12,9% далi 14.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. 2016р 2015р Квадратна заготiвля i прокат : - - продаж на внутрiшньому ринку 5 433 387 

2 700 530 - - продаж на експорт 5 280 733 7 808 829 Усього доходу вiд реалiзацiї 10 714 120 10 509 

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

Компанiєю по комiсiйних угодах. 15.ВИТРАТИ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ТА IНШОЇ ДIЯЛЬНОСТI 



2016 р 2015 р Собiвартiсть реалiзованоi продукцiї 14 434 195 13 766 121 Iншi i операцiйнi витрати: 

Витрати на дослiд. i розробки Резерви сумнiвних та безнадiйних боргiв 18 677 1 853 Резерв 

ГП,НЗП, ТМЦ 160 128 0 Витрати по iншiй реалiзацiї 95 858 75 544 Курсова рiзниця пов. з операц.i 

iншiй дiял-тью 699 708 1 768 491 Недостачi i втрати вiд псування мат.цiнностей 1 033 4 420 

Iншi.затрати операц.дiяльностi 319 921 676 584 Витрати вiд реалiзацiї iн. валюти 8 507 57 507 

Собiвартiсть оренди необор. активiв 2 609 1 184 Витрати вiдшкодованi 154 954 162 140 Витрати 

списання ОЗ, кап.будiвництва 15 620 10 072 СобiвартiстьОЗ, кап.будiвництва 0 579 Всього витрат, 

чиста сума 1 477 015 2758 374 Адмiнiстративнi витрати 173 171 179 681 Витрати на збут 838 962 

770 376 Витрати по дисконтуванню довгострокової кредиторської заборгованостi 1 156 096 781 

455 % витрати актуарiя 65 918 59 754 Фiнансовi витрати 1 222 014 841 209 Витрати по податку на 

прибуток складаються з наступних компонентiв: 2016 рiк 2015 рiк Поточний податок - - 

Вiдстрочений податок (84 321) 143217 Податковi витрати/(кредит) по податку на прибуток (84 

321) 143 217 Сировина в основному складається iз залiзняку, коксу i вугiлля, а також феросплавiв i 

металевої ломи. 16.ПРИБУТКИ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ТА IНШОЇ ДIЯЛЬНОСТI 2016р 2015 р Дохiд 

вiд реалiзацiї, чиста сума 16 294 847 13 608 798 Iншi i операцiйнi доходи: Iнша реалiзацiя 99 692 68 

167 Дохiдвiдреалiзацiїiн. валюти 16 062 56 401 Дохiд вiд оренди необ.активiв 3 975 4 297 

Дохiдвiдкурсовоїрiзницi, пов'яз. зоперац.iiншiйдiял-тью 787 353 2 452 412 Дохiдвiдштрафiв, пенi 

10 487 4 826 Прострочена кредиторська заборгованiсть 720 3 783 Дохiд вiд безопл.придб.активiв 

63 359 Дохiд вiд iнвентаризацiї ТМЦ, ОС 29 589 156 743 Iншi 8 3 726 Дохiд вiдлiквiдацiї, реалiзацiї 

необоротних активiв 25 414 34 269 Дохiд об'єктiв Соц. сфери 169 1 275 

Дохiдвiдвiдшкодуваннявитрат 154 954 162 955 Дохiд вiд комiсiйної винагороди по комiс. 

договорам 4 769 2 582 Недостачi i втрати вiд псування мат.цiнностей Резерв дебiторської 

заборгованостi 0 74 Резерв ГП,НЗП, ТМЦ 121 411 0 Всього прибуткiв, чиста сума 1 254 666 2 951 

869 Дохiд вiд первинного визнання довгострокової кредиторської заборгованостi 1 039 980 1 067 

205 Проценти отриманi 668 126 Всього фiнансових прибуткiв 1 040 648 1 067 331 17. ПОДIЇ 

ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ. На початку 2017 роцi графiк виробництва по всiх передiлах не 

виконано через зупинку заводу. З урахуванням неможливостi доставки сировини i матерiалiв по 

залiзницi були зупиненi основнi виробничi агрегати, якi знаходяться на територiї промислового 

майданчика.  
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