Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова правління

Фурман О.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

17.05.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за
2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Підприємство з іноземними інвестиціями у
формі закритого акціонерного товариства
“Запорізький залізорудний комбінат”

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Закрите акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00191218
1.4. Місцезнаходження емітента
Веселівське шосе, 7 км, с. Мала Білозерка,
Василівський, Україна, 71672
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
1.6. Електронна поштова адреса емітента

(06175) 6-28-30, 67-3-11
info@zgrk.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

26.04.2012
(дата)

2.2. Річна
інформація
опублікована у

81 Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку"
28.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

2.3. Річна
інформація
розміщена на
власній сторінці

в мережі
Інтернет

www.zgrk.com.ua

17.05.2012
(дата)

(адреса сторінки)
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(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента;
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду;
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в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. 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.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до
Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. 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)

X
X

X

30. Примітки:
Вiдомостi щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
вiдсутнi в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання підприємств
Товариство не має державної частки, не є монопольним та стратегічним підприємством, тому
iнформацiя про рейтингове агентство відсутня.
Замишляєв С.О. не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Григорчук О.С. не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Собурь Н.М. не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало
випусків процентних, дисконтних та цільових облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про похідні цiннi папери емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски похідних цiнних паперiв.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня
в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.
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Особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, протягом звітного періоду не
виникало, у зв’язку з тим що товариство іпотечні цінні папери не випускало.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого
акціонерного товариства “Запорізький залізорудний комбінат”

3.1.2. Скорочене
найменування
3.1.3. Організаційноправова форма
3.1.4. Поштовий індекс
3.1.5. Область, район

71674
Запорізька обл., Василівський р-н

3.1.6. Населений пункт

с. Мала Білозерка

3.1.7. Вулиця, будинок

Веселівське шосе, 7 км

ЗАТ "Запорізький залізорудний комбінат"
Закрите акцiонерне товариство

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 № 383649
3.2.2. Дата державної реєстрації 05.12.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Василівська районна державна адміністрація Запорізької області
3.2.4. Зареєстрований статутний 112236123,00
капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний
112236123,00
капітал (грн.)
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ІНДУСТРІАЛБАНК"
313849
26009032350001
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ІНДУСТРІАЛБАНК"
313849
26002010000035

3.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності
Добування залiзних руд

Код за КВЕД
13.10.0

Оптова торгiвля рудами залiза та кольорових металiв

51.52.1

Будiвництво пiдприємств енергетики, добувної та обробної промисловостi

45.21.5
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Державний орган, що видав
(дозволу)
видачі

1
Ліцензія на користування 1571
надрами ПівденноБілозірського родовища

2

3
4
07.09.1998 Державний комітет України
по геології і використанню
надр

Дата
закінчення
дії
ліцензії
(дозволу)
5
вісімнадця
ть років

Опис: Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності
змін у діючому законодавстві України.
Ліцензія. Медична
АВ № 333815 20.06.2007 Міністерство охорони
27.04.2012
практика.
здоров'я України
року

Опис: Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови відсутності
змін у діючому законодавстві України.
Дозвіл на продовження 2351.07.3007.08.2007 Державний комітет України з
виконання робіт
13.10.1
промислової безпеки, охорони 07 серпня
підвищеної небезпеки.
праці та гірничого нагляду
2012 року

Опис: Дію виданого дозволу планується продовжити на наступний термін за умови відсутності
змін у діючому законодавстві України.
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1
Спеціальний дозвіл на
користування надрами

2
4586

3
4
18.12.2007 Міністерство охорони
навколишнього середовища
України

5
Двадцять
років

Опис: Дію виданого спеціального дозволу планується продовжити на наступний термін за
умови відсутності змін у діючому законодавстві України.
Ліцензія. Виробництво
АВ №393505
10.04.2008 Запорізька обласна державна
28
теплової енергії,
адміністраці
березня
транспортування її
2013 року
магістралями та
місцевими
(розподільчими)
тепловими мережами,
постачання теплової
енергії.

Опис: Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності
змін у діючому законодавстві України.
Ліцензія. Централізоване АВ №389795
10.04.2008 Запорізька обласна державна
28
водопостачання та
адміністрація
водовідведення
березня
2013 року

Опис: Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності
змін у діючому законодавстві України.
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1
2
Ліцензія. Надання
АГ №508790
освітніх послуг
навчальними закладами,
пов’язаних з одержанням
професії

3
4
11.05.2011 Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України

5
10
березня
2014 року

Опис: Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності
змін у діючому законодавстві України.
Ліцензія. Господарська
АВ №591639
25.08.2011 Державна архітектурно25 серпня
діяльність, пов’язана із
будівельна інспекція України 2016 року
створенням об’єктів
архітектури

Опис: Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності
змін у діючому законодавстві України.
Ліцензія. Придбання,
АВ №586825
01.11.2011 Державний комітет України з 13 жовтня
зберігання, перевезення,
питань контролю за
2016 року
використання
наркотикам
прекурсорів (списку 2
таблиці IV» Переліку
наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів.

Опис: Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності
змін у діючому законодавстві України.
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1
2
Ліцензія. Надання послуг АГ №595815
і виконання робіт
протипожежного
призначення

3
4
09.12.2011 Державна інспекція
техногенної безпеки України

Опис: За умови змін у діючому законодавстві України дію виданої ліцензії планується
продовжити.
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5
Строк дії
необмежен
ий

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Відсоток акцій
Найменування юридичної
Код за
Місцезнаходження
(часток,
паїв), які
особи засновника та/або
ЄДРПОУ
належать
учасника
засновника
засновнику та/або
та/або
учаснику (від
учасника
загальної кількості)
Фонд державного майна України

00032945

Акціонрне товариство "MINERFIN
a.s."

Закрите акціонерне товариство
"Закритий інвестиційний фонд
"Універсал-Запоріжжя"

д/н

23290147

вул.Кутузова, 18/9, м.Київ-133, 01601

0,00000000000

Наместіє Людовіта Штура, буд.2, м.
Братислава, Словаччина, 81102

51,16980000000

майдан ПРОФСПІЛОК БУД. 5, м.
ЗАПОРІЖЖЯ, Запорiзька область, 69000

0,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
(часток, паїв), які
фізичної особи
який видав паспорт

належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Фізичні особи в кількості 2732
особи

д/н, д/н, д/н

0,24780000000
Усього:
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51,41760000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників в 2011 році складала 4579 осіб За звітний
період чисельність штатних працівників збільшилася на 40 осіб (0,9%) щодо попереднього року,
у тому числі промислово-виробничого персоналу на 43 особи (1%), в результаті зростання
обсягів робіт з капітального будівництва об'єктів Переверзівського родовища залізних руд.
Середня чисельність не облікового складу в 2011 році склала:
- працюючих за договорами цивільно-правового характеру - 47 чоловік
- зовнішніх сумісників - 1 чоловік.
Чисельність працюючих на умовах неповного робочого часу на 31.12.2011 року склала - 110
чоловік.
Фонд оплати праці (далі ФОП) в 2011 році склав 293 170,9 тис грн, у тому числі ФОП
штатних працівників 291 714,3 тис.грн. - збільшився у порівнянні з попереднім роком на 18% (44
590,7 тис.грн.).
Зростання середньої заробітної плати в 2011 році склало 17% по відношенню до 2010 року.
На товаристві діє система підготовки кадрів, яка передбачає проведення безперервного
навчання персоналу відповідно до затверджених планів та кадрової політики товариства.
Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників швидко реагує на
зміни потреб виробництва в робочій силі, а також надає працівникам можливість для навчання
відповідно до їх інтересів.
Підвищення кваліфікації спрямоване на послідовне вдосконалення професійних знань, умінь
та навичок, зростання майстерності у працівника за наявною професією та навчання суміжним
професіям і здійснюється у товаристві відповідно до типових навчальних та робочих програм,
що розробляються фахівцями структурних підрозділів більш ніж за 100 професіями. Для цього на
товаристві існує відповідна матеріальна база, кваліфікований педагогічний персонал та досвід у
підготовці кадрів.
Для забезпечення необхідного рівня кваліфікації персоналу Товариства на посади керівників,
професіоналів, фахівців та технічних службовців призначаються працівники, кваліфікаційний
рівень яких відповідає вимогам «Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників».
Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців
спрямовано на вдосконалення їх професійних знань, оволодіння новими науковими методами
управління виробництвом, впровадження нових технологій та передової високопродуктивної
гірничої техніки, освоєння основ менеджменту та маркетингу в умовах ринкових відносин.
З метою реалізації цих завдань працівники товариства беруть участь в семінарах та тренінгах,
що проводяться фахівцями міністерств і комітетів України. Для придбання та накопичення
досвіду роботи на новій техніці та освоєння нових технологій керівники та фахівці цехів
відряджаються на гірничорудні підприємства України, країн СНД, ближнього та далекого
зарубіжжя.
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6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

юридична особа Акціонерне товариство "Minerfin, a.s.",
Словаччина
д/н, д/нд/н

0
д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням "Про наглядову
раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

юридична особа Акціонерне товариство "KSK Consulting,
a.s.", Чеська республіка
д/н, д/нд/н

0
д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням "Про наглядову
раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
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6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

юридична особа Відкрите акціонерне товариство
"Запорізький металургійний комбінат
"Запоріжсталь"
д/н, 00191230д/н

0
д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням "Про наглядову
раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Замишляєв Сергій Олександрович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

1955
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30
6.1.7. Найменування підприємства представництво “MINERFIN, a.s.” в Україні, директор
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням "Про наглядову
раду".
Винагорода в грошовій та в натуральній формах емітентом не виплачувалась.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади:
інженер технолог, майстер, старший майстер, інженер-конструктор, головний технолог, ,
заступник директора, директор.
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Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Замишляєв С.О. не надав згоди на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Григорчук Олександр Сергійович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

1957
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22
6.1.7. Найменування підприємства Первинна профспілкова організація ЗАТ "Запорізький
та попередня посада, яку займав
залізорудний комбінат" , Голова профспілкового комітету.
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням "Про наглядову
раду".
Винагорода в грошовій та в натуральній формах емітентом не виплачувалась.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади:
Підземний кріпильник, участковий маркшейдер, гірничій майстер, заступник Голови
профспілкового момітету.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Григорчук О.С. не надав згоди на розкриття паспортних даних.
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6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Собурь Ніна Михайлівна

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

1952
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 26
6.1.7. Найменування підприємства Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого
та попередня посада, яку займав
акціонерного товариства "Запорізький залізорудний
комбінат", начальник бюро головної бухгалтерії
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням "Про ревізійну
комісію".
Винагорода в грошовій та в натуральній формах емітентом не виплачувалась.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади:
Укладчик, оператор машинорахункового бюро, начальник машинорахункового бюро, бухгалтер.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Собурь Н.М. не надала згоди на розкриття паспортних даних.
6.1.1. Посада

Голова Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Фурман Олександр Іванович

СА, 316640, 19.12.1996, Дніпроруднівський МВМ
Василівського РВ УМВС України в Запорізькій області

1955
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 32
6.1.7. Найменування підприємства Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого
та попередня посада, яку займав
акціонерного товариства "Запорізький залізорудний
комбінат", Голова правління.
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням
"Про правління".
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Отримує середньомісячну винагороду - 34037 гривень
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади:
Інженер групи ПОР , заступник начальника ВТВ , начальник ВТВ , начальник плановоекономічного бюро відділу капітального будівництва, начальник планово-виробничого бюро
шахти "Прохідницька", заступник голови профспілкового комітету, ведучій економіст з
зовнішньоекономічних відносин, заступник начальника відділу маркетингу та фінансів,
заступник директора з маркетингу та фінансів.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада

Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Зубко Андрій Миколайович

СА, 427220, 20.03.1997, Дніпроруднівський МВМ
Василівського РВ УМВС України в Запорізькій області

1960
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 28
6.1.7. Найменування підприємства Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого
акціонерного товариства "Запорізький залізорудний
та попередня посада, яку займав
комбінат", технічний директор.
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та
положенням "Про правління".
Згідно штатного розкладу, отримує середньомісячну винагороду - 27864 гривні.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади:
Гірник підземний, машиніст ВВДР, кріпильник, гірничий майстер, начальник буро-вибухових
робіт, начальник участка очисних робіт, заступник головного інженеру з гірничих робіт,
технічний керівник підземного північного комплексу шахти, начальник шахти.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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6.1.1. Посада

Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Клімашевський Данило Іванович

СА, 225295, 06.09.1996, Дніпроруднівський МВМ
Василівського РВ УМВС України в Запорізькій області

1956
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 36
6.1.7. Найменування підприємства Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого
та попередня посада, яку займав
акціонерного товариства "Запорізький залізорудний
комбінат", заступник генерального директора з будівництва
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та
положенням "Про правління".
Згідно штатного розкладу, отримує середньомісячну винагороду - 27875 гривень.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади:
Підземний кріпильник, гірничий майстер, начальник підземного участку, заступник головного
інженеру з прохідницьких робіт, начальник шахти, начальник виробничого відділу Товариства,
директор з виробництва.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Клочков Валерій Васильович

СВ, 067177, 01.10.1999, Дніпроруднівський МВМ
Василівського РВ УМВС України в Запорізькій області

1954
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23
6.1.7. Найменування підприємства Державна податкова адміністрація у Василівському районі,
та попередня посада, яку займав
заступник начальника відділу документальних перевірок.
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та
положенням "Про правління".
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Згідно штатного розкладу, отримує середньомісячну винагороду - 24214 гривень.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади:
учень шліфувальника, шліфувальник, налагоджувальник токарних автоматів, старший бухгалтерревізор, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада

Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
6.1.5. Освіта

фізична особа

Поліон Андрій Володимирович

СА, 883153, 29.09.1998, Дніпроруднівський МВМ
Василівського РВ УМВС України в Запорізькій області

1973
вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13
6.1.7. Найменування підприємства Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого
та попередня посада, яку займав
акціонерного товариства "Запорізький залізорудний
комбінат", заступник генерального директора з економіки.
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією
таположенням "Про правління".
Згідно штатного розкладу, отримує середньомісячну винагороду - 22 152 гривень.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади:
державний податковий інспектор, економіст І категорії по аналізу регулювання та прогнозування
доходів державного бюджету, начальник відділу обліку лімітів, видатків та контролем за
виконанням кошторисів, начальник фінансово-збутового відділу.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по
Дата
Кількість Від загальної
Паспортні дані
батькові фізичної
внесення
акцій
кількості
фізичної особи
особи або повне
акцій (у
(серія, номер, дата до реєстру (штук)
найменування
відсотках)
видачі, орган, який
юридичної особи
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
1
2
3
4
5
6
Голова Наглядової ради юридична особа
Акціонерне товариство
"Minerfin, a.s."
Словаччина

д/н, д/н, д/н

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

7

8

9

10

15.09.1998 57430967

51,16980000000

57430967

0

0

0

Член Наглядової ради

юридична особа
д/н, 00191230, д/н
Відкрите акціонерне
товариство "Запорізький
металургійний комбінат
"Запоріжсталь"

27.03.2003 33131289

29,51930000000

33131289

0

0

0

Член Наглядової ради

юридична особа
Акціонерне товариство
"KSK Consulting, a.s.",
Чеська республіка

д/н,

15.01.2004 21395769

19,06320000000

21395769

0

0

0

Голова Правління

фізична особа
Фурман Олександр
Іванович

СА, 316640,
19.12.1996,
Дніпроруднівський
МВМ Василівського
РВ УМВС України в
Запорізькій області

15.10.1998

0,01000000000

11238

0

0

0
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11238

5

6

7

8

9

10

Голова Ревізійної
комісії

1

фізична особа
д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
Собурь Ніна Михайлівна

15.10.1998

8251

0,00740000000

8251

0

0

0

Член Наглядової ради

фізична особа
Замишляєв Сергій
Олександрович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

27.03.2008

1000

0,00090000000

1000

0

0

0

Член Правління

фізична особа
Зубко Андрій
Миколайович

СА, 427220,
20.03.1997,
Дніпроруднівський
МВМ Василівського
РВ УМВС України в
Запорізькій області

15.10.1998

266

0,00030000000

266

0

0

0

Член Правління

фізична особа
Поліон Андрій
Володимирович

СА, 883153,
29.09.1998,
Дніпроруднівський
МВМ Василівського
РВ УМВС України в
Запорізькій області

01.01.1900

0

0,00000000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

фізична особа
Клочков Валерій
Васильович

СВ, 067177, 01.10.1999,
Дніпроруднівський
МВМ Василівського
РВ УМВС України в
Запорізькій області

01.01.1900

0

0,00000000000

0

0

0

0
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3

4

5

6

7

8

9

10

Член Правління

1

фізична особа
СА, 225295,
Клімашевський Данило 06.09.1996, д/н
Іванович

2

3

01.01.1900

0

0,00000000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

фізична особа
Григорчук Олександр
Сергійович

01.01.1900

0

0,00000000000

0

0

0

0

111978780

0

0

0

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4

Усього: 111978780 99,77090000000
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної ІдентифіМісцезнаходження
Дата
Кількість
Від
особи
каційний
внесення акцій
загальної
прості
прості на привілейо- привілейокод за
до
(штук) кількості
іменні
пред'явника вані іменні
вані на
ЄДРПОУ
реєстру
акцій (%)
пред'явника
Акціонерне товариство
"Minerfin, a.s."

Відкрите акціонерне
товариство "Запорізький
металургійний комбінат
"Запоріжсталь"

Акціонерне товариство "KSK
Consulting, a.s."

2011 р.
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д/н

Наместіє Людовіта Штура,
буд.2, м. Братислава,
Словаччина, 81102

00191230 Південне шосе, 72, м.
Запоріжжя, Запорiзька область,
69008

д/н

00191218

вул. В Целніці,10, м. Прага 1,
Чехія, 11721

15.10.1998

57430967

51,1698

57430967

0

0

0

27.03.2003

33131289

29,5193

33131289

0

0

0

15.01.2004

21395769

19,0632

21395769

0

0

0

П.І.Б. фізичної особи

Фізичні особи

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт
д/н, д/н, д/н

Дата
Кількість
Від
внесення акцій
загальної
до
(штук) кількості
реєстру
акцій (%)
01.01.1900

0

Усього: 111958025
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прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

0

0

0

0

0

99,7523

111958025

0

0

0

Вид загальних зборів

8. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

позачергові

Дата проведення
Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

27.04.2011
99,767

1.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
2.Висновки Ревізійної комісії по балансу Товариства за 2010 рік.
3.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
4.Затвердження розподілу прибутку за 2010 рік.
5.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на поточний 2011 рік та затвердження
Техпромфінплану на 2011 рік.
6.Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
7.Прийняття нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень у
відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
8.Затвердження в новій редакції положення «Про Загальні збори».
9.Затвердження в новій редакції положення «Про Наглядову раду».
10.Затвердження в новій редакції положення «Про Правління».
11.Затвердження в новій редакції положення «Про Ревізійну комісію».
12.Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13.Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
14.Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15.Розгляд та затвердження трудового контракту з Головою Правління Товариства.
16.Про внесення змін та доповнень до Положення про відокремлений структурний підрозділ
"Санаторій-профілакторій "Гірник", шляхом викладання його в новій редакції.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
За рішенням Наглядової ради від 21 березня 2011 року рішенням правління Товариства внесені
до порядку денного Зборів наступні питання:
-Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
-Прийняття нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень у
відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
-Затвердження в новій редакції положення «Про Загальні збори».
-Затвердження в новій редакції положення «Про Наглядову раду».
-Затвердження в новій редакції положення «Про Правління».
-Затвердження в новій редакції положення «Про Ревізійну комісію».
Результати розгляду питань порядку денного:
Всі питання порядку денного Зборів розглянуті, по ним прийняті відповідні рішення.
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Вид загальних зборів

чергові

Дата проведення
Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

позачергові
X
22.03.2011
0,0103

Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.
Прийняття нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його положень у
відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
Затвердження в новій редакції положення «Про Загальні збори».
Затвердження в новій редакції положення «Про Наглядову раду».
Затвердження в новій редакції положення «Про Правління».
Затвердження в новій редакції положення «Про Ревізійну комісію».
Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній
формі існування, у бездокументарну форму існування.
Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій, які дематеріалізуються.
Обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам
акцій.
Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
Прийняття рішення про припинення дії договору на ведення реєстру від 24.06.2005р.
№05-06-1-ВР, укладений з ТОВ «Р.Ц.Б.».
Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про переведення випуску акцій
Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.
Затвердження протоколу рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у
документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.
Визначення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не надходило.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: правління товариства
Результати розгляду питань порядку денного: д/н
Причини, чому загальні збори не відбулися: відсутність кворуму.
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Вид загальних зборів

чергові

позачергові
X
11.01.2011
0,0059

Дата проведення
Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
Прийняття нової редакції Статуту з метою приведення його положень у відповідність з
вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній
формі існування, у бездокументарну форму існування.
Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій, які дематеріалізуються.
Обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам
акцій.
Визначення дати припинення ведення реєстру.
Прийняття рішення про припинення дії договору на ведення реєстру від 24.06.2005 р. № 05-06-1ВР, укладений з ТОВ «Р.Ц.Б.».
Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про переведення випуску акцій
Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.
Затвердження протоколу рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у
документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.
Визначення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не надходило.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Правління товариства
Результати розгляду питань порядку денного: д/н
Причини, чому загальні збори не відбулися: відсутність кворуму.
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9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за простими
акціями

За результатами періоду, що
передував звітному

за
за простими
привілейоваакціями
ними акціями

за
привілейованими акціями

0
0
249999230
0
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
2,227
0
Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн.
0
0
249999230
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
01.01.1900
01.01.1900
16.05.2011
01.01.1900
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
01.01.1900
01.01.1900
25.05.2011
01.01.1900
Дата виплати дивідендів
Опис: Призначені на 26.04.2012 року, чергові загальні збори акціонерів товариства, в порядок
денний яких включене питання «Про розподіл прибутку за 2011 рік» не відбулися у зв’язку з не
реєстрацією акціонерів на збори.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.Ц.Б."
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20072562
Місцезнаходження
Григорія Сковороди, 21/16, Київ, 04070

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

АГ № 399165
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

01.09.2010

(044) 426-51-63
(044) 426-51-63
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис: У зв’язку із переведенням випуску акцій Товариства з документарної форми існування у
бездокументарну форму існування договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів
від 24.06.2005 року № 05-06-1ВР з ТОВ «Р.Ц.Б.» припинено.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю агентство цінних
паперів "КРЕДО-ІНВЕСТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22123772
Місцезнаходження
вул. Комсомольська/просп. Леніна, буд. 13/13, м. Запоріжжя,
Запорiзька область, 69063
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Серія АВ № 498064
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

27.11.2009
(061) 213–49–09
(061) 286–15–51
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть зберiгача

Опис: д/н
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження
вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Серія АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

19.09.2006

(044) 279-65-40, 279-13-25
(044) 279-13-22
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть депозитарiю
Опис: Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю.
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
фірма «Лідер-Аудит»

Організаційно-правова форма

Приватне пiдприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23381944
Місцезнаходження
вул. Вадима Гетьмана, будинок 1В, м. Київ, 03057

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Свідоцтво № 0839

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Страхова компанія "Добробут та захист"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Аудиторська палата України

23.02.2001

(044) 364-58-26
(044) 364-58-26
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, підготовленої у відповідності до
Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31571133
Місцезнаходження
Михайлівська, 24/11-13В, м. Київ, 01001

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

АВ № 521074
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України
21.01.2010
(044) 581-55-81
(044) 581-68-44
Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: стахування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Страхова компанія "Універсальна"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20113829
Місцезнаходження
Б. Хмельницького, 48А, м. Київ, 01030

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

АГ № 569722
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України
23.03.2011
(044) 281-61-50/55
(044) 281-61-50/55
Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис: Страхування наземного транспорту
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

29.04.2011 62/08/1/11

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер

3

4

Форма
Номінальна
Кількість
Загальна Частка у
існування та вартість (грн.) акцій (штук) номінальна статутформа випуску
вартість
ному
(грн.)
капіталі
(%)

5

Запорізьке територіальне
UA 4000119509 Акції Іменні
Управління Державної комісі з
4000119509
прості
цінних паперів та фондового ринку

6
Бездокументарна

7

8

9

10

1,00

112236123

112236123,00

100

Іменні

Опис: Торгівля акціями товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалася.
Процедуру лістингу на фондовій біржі акції товариства не проходили.
Додаткової емісії акцій у звітному періоді товариство не здійснювало.
На підставі рішення Наглядової ради товариства від 21 березня 2011 року (Протокол №55) змінено форму існування акцій з документарної на бездокументарну.
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів
цінних паперів (штук)
у тому числі:
сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів
цінних паперів (штук)
у тому числі:
сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних
паперів (штук) у звітному періоді
у тому числі:
сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Запорізький залізорудний комбінат побудованій на базі Південно-Білозерського родовища багатих
залізних руд із запасами майже 300 млн. т.
Перша черга комбінату потужністю 1,0 млн. тонн руди в рік була прийнята наприкінці 1969 року.
З 1993 року товариство стало орендним підприємством, а з 1996 року - за участю слова-цької фірми
"Мінерфін", - акціонерним товариством. Фірма "Мінерфін" вклала в реконстру-кцію комбінату більш ніж
18 млн. доларів США, на які була куплена сучасна високопродук-тивна бурова й навантажувальнопостачальна техніка, що дозволило на високому рівні ви-рішувати технологічні завдання.
07.09.1998 року Державнім комітетом України по геології і використанню надр товарист-ву видана
ліцензія на користування надрами Південно-Білозірського родовища.
У вересні 2003 року видобуто 100 млн. т. руди.
18.12.2007 року товариством отримана ліцензія Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України на користування надрами Переверзівського родовища, за-паси якого становлять
приблизно 300 млн. т.
На сьогоднішній день товариством видобуто понад 136 млн. т. залізної руди.
Проектна потужність товариство, яка складає 4,5 млн. тон товарної залізної руди на рік, освоєна.
Річний видобуток становить 4,5 млн. тон. До 50% продукції реалізується на закор-донних ринках.
Інформація про організаційну структуру емітента
Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів, які обирають наглядову раду,
правління та ревізійну комісію .
Наглядова рада складається з п’яти осіб, яка здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах
компетенції визначеної статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність
правління.
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за
результатами фінансового року.
Правління у складі 5 осіб керує поточною діяльністю товариства за допомогою семи керівників вищої
ланки за напрямками діяльності, а також головної бухгалтерії та інших структурних підрозділів.
1.
Підрозділи, підпорядковані технічному директору.
1.1. Технічний відділ.
1.2. Проектно-конструкторський відділ.
1.3. Відділ головного механіка.
1.3.1. Цех капітальних і поточних ремонтів гірничошахтного обладнання.
1.3.2. Ремонтно-механічний цех.
1.4. Відділ головного енергетика.
1.4.1. Енергоцех.
1.4.2. Електроремонтна ділянка.
1.4.3. Ділянка зв'язку та технологічної диспетчеризації.
1.4.4. Лабораторія автоматизації технологічних процесів.
1.5. Відділ головного маркшейдера.
1.6. Геологічна служба.
1.7. Гідрогеологічна служба.
1.8. Служба охорони навколишнього середовища.
1.9. Навчально-курсовий комбінат.
Основними завданнями цих підрозділів є: розробка та впровадження перспективних планів технічного
розвитку товариства; вдосконалення технології, проектне забезпечення основного і допоміжного
виробництва; здійснення належної технічної експлуатації, виконання капітальних та поточних ремонтів
технологічного обладнання, забезпечення безперебійним постачання товариства всіма видами енергії,
якісної і безперебійної телефонної, телеграфної та радіозв'язком; здійснення маркшейдерських,
геологічних та гідрогеологічних робіт; організація та контроль охорони навколишнього середовища,
раціонального використання природних ресурсів; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
кадрів.
2.
Підрозділи, підпорядковані директору з виробництва.
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2.1.
Виробничий відділ.
2.2.
Шахта «Експлуатаційна».
2.3.
Дробильно-сортувальна фабрика.
2.4.
Цех закладки виробленого простору в шахті.
2.5.
Автоцех.
2.6.
Ділянка підготовки виробництва.
Основними завданнями цих підрозділів є: організація ритмічної роботи цехів та товариства в цілому;
забезпечення виконання шахтою «Експлуатаційна» оперативних планів та річної програми гірничих
робіт; переробка залізної руди по сортах згідно планових завдань; закладка відпрацьованих камер в шахті
закладною сумішшю; вивезення гірської маси, перевезення господарських вантажів, вантажнорозвантажувальні роботи автокранами, перевезення робітників до місць роботи і назад; здійснення робіт з
розвантаження, складування та навантаження матеріалів, обладнання, запчастин і т.д., що надходять на
комбінат.
3. Підрозділи, підпорядковані заступнику генерального директора з будівництва та реконструкції
комбінату.
3.1. Відділ капітального будівництва.
3.2. Шахта «прохідницька».
Основними завданнями цих підрозділів є: забезпечення виконання планових завдань з будівництва,
реконструкції, технічного переоснащення, поточного та капітального ремонту і введення в дію
виробничих потужностей і об'єктів (виробничого і невиробничого призначення); забезпечення виконання
шахтою «Прохідницька» оперативних планів і річної програми гірничих робіт.
4. Підрозділи, підпорядковані заступнику генерального директора з економіки
4.1. Планово-економічний відділ.
4.2. Відділ організації праці та заробітної плати.
4.3. Фінансово-економічний відділ.
4.4. Відділ автоматизації систем управління виробництвом.
Основними завданнями цих підрозділів є: перспективне і поточне планування економічної і фінансової
діяльності комбінату; аналіз фінансово-господарської діяльності товариства та його підрозділів;
організація, нормування праці та її оплати; інформаційно-програмне забезпечення роботи комбінату.
5. Підрозділи, підпорядковані заступнику генерального директора з зовнішньоекономічних зв'язків і
маркетингу.
5.1. Відділ зовнішньоекономічних зв'язків і маркетингу.
5.2. Відділ матеріально-технічного постачання та обладнання.
5.3. Залізничний цех.
Основними завданнями цих підрозділів є: проведення маркетингових досліджень ринку, забезпечення
декларування та своєчасного митного оформлення експортно-імпортних поставок, забезпечення потреб
комбінату якісними матеріально-технічними цінностями та обладнанням; виконання планових завдань з
відвантаження готової продукції за всіма кількісними і якісними показниками.
6. Підрозділи, підпорядковані заступнику генерального директора з охорони праці.
6.1. Відділ охорони праці.
6.2. Фельдшерський здоровпункт.
6.3. Санітарно-технічна лабораторія.
Основними завданнями цих підрозділів є: проведення робіт з охорони праці з метою запобігання
професійних захворювань і виробничого травматизму та створення здорових і безпечних умов праці на
комбінаті; надання працівникам долікарської та екстреної медичної допомоги; дослідження виробничого
середовища та трудового процесу.
7. Підрозділи, підпорядковані заступнику генерального директора з загальних та соціальних питань.
7.1. Цех громадського харчування.
7.2. Адміністративно-господарський відділ.
7.3. Редакція газети «Робоче слово».
7.4. База відпочинку «Гірник».
7.5. Житлово-експлуатаційна дільниця.
Основними завданнями цих підрозділів є: господарське забезпечення та обслуговування управління
комбінату; роздрібна торгівля, виготовлення полуфабрікатів та організація громадського харчування
працівників комбінату; випуск багатотиражної газети «Робоче слово»; організація відпочинку працівників
комбінату та членів їх сімей; утримання житлового фонду комбінату в належному технічному стані.
8.
Головна бухгалтерія.
Основні завдання: реалізація облікової політики, здійснення та координація бухгалтерського обліку
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господарсько-фінансової діяльності комбінату.
9.
Відділ кадрів.
Основні завдання: планування та реалізація політики комбінату з підбору, підготовки та розстановки
кадрів, підготовка документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства.
10. Юридичне бюро.
Основна задача - забезпечення законності у діяльності комбінату та захист його правових інтересів.
11. Служба комерційної безпеки.
11.1. Відомча воєнізована охорона.
Основні завдання: розробка та реалізація взаємопов'язаних заходів, перешкоджаючих нанесення
комбінату матеріального і морального збитку, порушення його нормального функціонування і розвитку;
відпрацювання механізму оперативного реагування на загрози та негативні тенденції в діяльності
комбінату.
12. Відділ технічного контролю.
Основні завдання: випуск комбінатом продукції, яка відповідає вимогам стандартів, технічних умов,
умовам постачання та договорів.
13. Вимірювальна фізико-хімічна лабораторія.
Основні завдання: визначення хімічного складу і фізичних властивостей товарної залізної руди відповідно
до чинних державних стандартів, технічних умов, договорів та контрактів.
14. Штаб цивільної оборони.
Основні завдання: організація роботи з питань цивільної оборони та здійснювання комплексу заходів
щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на
об'єктах товариства.
Інформація про відокремлені структурні підрозділи
1. Відокремлений структурний підрозділ санаторій-профілакторій «Гірник» знаходиться за адресою:
71630, м. Дніпрорудне, Запорізька обл., Вул. Набережна, 1.
Основні завдання:
- Оздоровлення та лікування працівників і пенсіонерів товариства;
- Проведення різних оздоровчих і лікувальних заходів, в основному за допомогою медикаментозної
терапії, в т.ч. нетрадиційних методів лікування;
- Надання повноцінного раціонального і дієтичного харчування;
- Організація відпочинку та культурно-побутового обслуговування осіб, які проходять лікування в
санаторії-профілакторії.
Протягом звітного періоду ніяких пропозицій по реорганізації зі сторони третіх осіб не надходило.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
не надходило
Опис обраної облікової політики
Бухгалтерський облік та фінансова звітність здійснювалися відповідно до затверджених Міністерством
фінансів України Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Планом рахунків бухгалтерського обліку
та Інструкції про його застосування.
Відображення витрат по господарським операціям товариства здійснювалося із застосуванням рахунків 9
класу. Рахунки 8 класу не використовувалися.
До складу основних засобів зараховувались об'єкти вартістю понад 1000 грн. з терміном корисного
використання більше 365 днів. Амортизація основних засобів нараховувалася прямолінійним способом
відповідно до норм, передбачених податковим законодавством. По малоцінним необоротним
матеріальним активам, до складу яких включалися об'єкти вартістю менше 1000 грн. з терміном
корисного використання понад 1 рік, амортизація нараховувалася в розмірі 100% їх вартості у першому
місяці використання об'єкта. Нарахування амортизації по нематеріальним активам проводилося протягом
строку їх корисного використання прямолінійним способом.
Списання виробничих запасів на виробництво і реалізацію здійснювалося за методом ФІФО. Списання на
собівартість продукції малоцінних і швидкозношуваних предметів, що відносяться до запасів з терміном
використання менше 1 року, проводилося в розмірі 100% при отпуску з центрального складу в
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експлуатацію.
Доходи і витрати визнавалися і відображалися в обліку відповідно до норм Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 15 «Дохід» та 16 «Витрати».
Готова продукція та незавершене виробництво відображалися в обліку та звітності по сформованій
фактичній виробничій собівартості.
На підприємстві створювалися резерв сумнівних боргів, забезпечення для відшкодування майбутніх
операційних витрат на виплату працівникам відпускних.
Текст аудиторського висновку
Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента: Товариство
з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Лідер-Аудит» (код за ЄДРПОУ – 23381944).
Місцезнаходження: 03057 м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, будинок 1В, офіс 107.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 0839, видане за рішенням
Аудиторської палати України від 23 лютого2001р. за №99. Рішенням АПУ від 27 січня 2011р. № 227/3
термін чинності Свідоцтва продовжено до 27 січня 2016 р.
Сертифікат аудитора серії А № 001052 , виданий за рішенням Аудиторської палати України від 31 січня
2008 року за № 186/1, термін дії до 24 березня 2013 року.
Контактний телефон/факс: 8-044-364-58-26, e-mail: lider@laudit.kiev.ua
Договір на проведення аудиту: №7/2011 від 07 вересня 2011 року.
Аудиторська перевірка проведена у строки: з 03.10.2011р. до 20. 03.2012р.
Відповідальність керівництва за фінансову звітність.
Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної фінансової
звітності у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, а
також за систему внутрішнього контролю, яка на думку Керівництва, є необхідною для підготовки та
достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
Відповідальність аудиторів.
Наша відповідальність полягає у тому, щоб висловити нашу думку стосовно зазначеної фінансової
звітності на основі нами проведеного аудиту. Ми провели аудит у відповідності з Міжнародними
стандартами аудиту. Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувалися етичних норм, спланували та
провели аудит з метою отримання обґрунтованої впевненості щодо відсутності суттєвого викривлення
фінансової звітності.
Аудит включає виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та
інформації, яка розкрита у фінансовій звітності. Вибір процедур базується на судженнях аудитора,
включаючи оцінку ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або
помилки. При оцінці цього ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного представлення фінансової звітності підприємства для визначення процедур
аудиту, які необхідні у конкретних обставинах, але не для висловлення думки щодо ефективності системи
внутрішнього контролю підприємства. Аудит також включає оцінку відповідності застосованої облікової
політики та обґрунтованості бухгалтерських оцінок, що використовувались керівництвом при складанні
фінансової звітності, а також складання загального уявлення про фінансову звітність.
Ми вважаємо, що аудиторські докази, які ми отримали, є належними та достатніми для надання нашого
аудиторського висновку.
Обґрунтування модифікованого висновку
1. Вартість основних засобів відображена у фінансовій звітності відповідно до законодавчих вимог, які
діяли протягом часу діяльності Акціонерного товариства. Відповідно до законодавства первісна вартість
основних засобів, придбаних до 01 квітня 1996 року, була збільшена відповідно до законодавчо
встановлених індексів, які фактично не відповідали рівню інфляції. Застосування вказаних індексів для
індексації первісної вартості призвело до викривлення вартості об’єктів основних засобів. Відповідно до
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" не передбачено зміну
первісної вартості об’єктів основних засобів з допомогою певних індексів, окрім проведення переоцінки,
яка проводиться для кожного об’єкта. Таким чином, оцінка вартості основних засобів у фінансовій
звітності Акціонерного товариства не відповідає положенням НП(с)БО. Ефект даних відхилень від вимог
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стандартів на вартість основних засобів та нерозподілений прибуток, на 31 грудня 2010 року та 31 грудня
2011 року, а також на витрати з амортизації за роки, що закінчилися вказаними датами, а також на 1
січня 2010 року, не був визначений у зв’язку з відсутністю первинних документів за періоди до 2002 року.
2. У Акціонерного товариства є наступне юридичне зобов’язання перед персоналом, яке передбачене
законодавством, але яке не відображене у фінансовій звітності, а саме: компенсація пільгових пенсій
працівникам, які мають відповідний стаж роботи зі шкідливими умовами праці до досягнення ними
пенсійного віку, встановленого законодавчо. Відповідно до НП(с)БУ 26 "Виплати працівникам" дане
зобов’язання класифікується як "програма з визначеною виплатою", та повинне визнаватися за
теперішньою вартістю на дату балансу. Обліковою політикою Акціонерного товариства не передбачено
створення резервів для погашення вказаного зобов’язання. Оцінка впливу даного зобов’язання на суму
резерву на 31 грудня 2010 року та 31 грудня 2011 року, на суму витрат на заробітну плату за роки, що
закінчилися вказаними датами не була визначена, оскільки не було проведено розрахунку самого
зобов’язання.
3. Акціонерне товариство проводить розвідку та розрахунок запасів залізної руди власними силами. В
2011 році для підтвердження таких запасів був залучений незалежний експерт, який надав висновок щодо
підтвердження лише частини запасів. Ми не мали змоги іншим чином підтвердити залишки залізної руди
та отримати впевненість у сумі очікуваного відшкодування гірничодобувних активів, сумі їх амортизації
та сумі збитку від зменшення їх корисності за допомогою інших процедур. Відповідно, ми не змогли
визначити, чи існувала необхідність корегування вартості основних засобів, нарахування зменшення
корисності або його сторнування, витрат з податку на прибуток та нерозподіленого прибутку на 31 грудня
2010 року та 31 грудня 2011 року, та за роки, що закінчилися вказаними датами, а також на 1 січня 2010
року.
Висновок.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в параграфі Обґрунтування модифікованого
висновку, фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан
Акціонерного товариства станом на 31 грудня 2011 року, фінансові результати та рух грошових коштів за
рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до Національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в Україні.
* * * * * *
Важливі аспекти облікової політики, допоміжна інформація та висловлення думки щодо питань,
передбачених Рішенням ДКЦПФР №1360 від 29.09.2011р.
1. Загальна інформація про Акціонерне товариство.
Засновниками Акціонерного товариства є: Фонд державного майна України, Акціонерне товариство
"MINERFIN, a.s.", ЗАТ «Закритий інвестиційний фонд «Універсал-Запоріжжя» та громадяни України.
Основними видами діяльності Акціонерного товариства є підземний видобуток залізної руди, оптова
торгівля рудами заліза та кольорових металів.
Станом на 31.12.2011р. середньооблікова чисельність працівників в Акціонерному товаристві складала
4579 чол.
2. Розкриття інформації за видами активів.
2.1. Нематеріальні активи.
Станом на 31.12.2011р. залишкова вартість нематеріальних активів Акціонерного товариства у
порівнянні з даними на початок 2011р. несуттєво зменшилиася (на 8,7%) і складає 535 тис.грн.
Зменшення залишкової вартості нематеріальних активів відбулося за рахунок нарахованої амортизації,
сума якої за рік складає 507 тис.грн.
Надійшло за рік нематеріальних активів на суму 456 тис.грн. (програмні забезпечення та інформаційні
електронні збірники).
У складі нематеріальних активів Акціонерного товариства враховуються програмні продукти, що
використовуються для інформаційного забезпечення виробничих процесів, та інформаційні збірники у
електронному вигляді.
У відповідності із положеннями НП(С)БО № 8, оцінка нематеріальних активів у обліку Акціонерного
Товариства здійснюється за собівартістю їх придбання.
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Амортизація нематеріальних активів нараховується за прямолінійним методом, виходячи із встановлених,
відповідно до актів введення у експлуатацію, термінів корисного використання для кожного об’єкта.
На балансову дату здійснюється оцінка можливого зменшення корисності нематеріальних активів.
2.2. Основні засоби та їх амортизація.
Станом на 31.12.2011р. залишкова вартість основних засобів Акціонерного товариства у порівнянні з
даними на початок 2011р. суттєво збільшилася (на 21%) і складає 537 596 тис.грн.
Оцінка первісної вартості основних засобів, що були придбані до 01.04.1996 року, здійснена за
переоціненою вартістю, визначеною на підставі законодавчо встановлених індексів. Оцінка первісної
вартості основних засобів, що були придбані після 01.04.1996 року, здійснюється за історичною їх
собівартістю. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом з використанням
строків їх використання, встановлених податковим законодавством; амортизація споруд та передавльних
пристроїв, пов’язаних з видобутком корисних копалин, нараховується за виробничим методом
(пропорційно до кількості видобутої руди).
Зростання залишкової вартості основних засобів, у основному, відбулося за рахунок наступних
надходжень:
- нові основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи - 55 738 тис.грн.;
- капітальні інвестиції у гірничо-підготовчі та гірничо-капітальні роботи; капітальні інвестиції у
незавершене будівництво житлових будинків - 92 689 тис.грн.;
- реконструкція, модернізація, технічне переоснащення, капітальний ремонт та інші поліпшення об’єктів
основних засобів - 12 851 грн.
- Оприбутковані надлишки основних засобів – 389 тис.грн.
- Загальна сума надходжень складає 161 667 тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів, що вибули за 2011 рік, є не суттєвою і складає 8 317 тис.грн. Дана
сума основних засобів, у основному, пов’язана з ліквідацією основних засобів з причини їх морального
та фізичного зносу.
У Акціонерного товариства мають місце основні засоби, що передані у заставу АКБ "Сітібанк", як
гарантія по отриманих кредитах. Первісна вартість таких основних засобів складає 142 918 тис.грн., сума
зносу - 81 480 тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються у господарській діяльності,
станом на 31.12.2011, складає 1 596 тис.грн. , у тому числі: машини та обладнання - 1 592 грн.,
транспортні засоби – 4 тис.грн.
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, що продовжують використовуватись,
станом на 31.12.2011, складає 22 470 тис.грн. До таких основних засобів, у основному, відносяться
машини та обладнання.
Ступінь зношеності основних засобів на 31.12.2011 року складає 54,17 відсотків.
2.3. Незавершені капітальні інвестиції.
Оцінка капітальних інвестицій здійснюється за фактичною їх собівартістю.
Станом на 31.12.2011р. незавершені капітальні інвестиції Акціонерного товариства у порівнянні з даними
на початок 2011р. суттєво збільшилися (на 38%) і складають 270 858 тис.грн.
У 2011 році має місце наступний рух капітальних інвестицій у розрізі окремих груп:
- Капітальне будівництво та капітальні поліпшення основних засобів з урахуванням амортизації:
збільшено капітальні інвестиції на 173 701 тис.грн.; вибули капітальні інвестиції на суму (103 767) грн.
- Придбання основних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів:
збільшено капітальні інвестиції на 62 955 тис.грн.; вибули капітальні інвестиції на суму (58 066) тис.грн.
50 відстоків капітальних інвестицій у капітальному будівництві, проведених у 2011 році, складають
гірничо-підготовчі та гірничо-капітальні роботи на об’єктах Переверзівського родовища. У звітному
періоді по даному об’єкту здійснено капітальні інвестиції на суму 88 176 тис.грн., введено у експлуатацію
на суму (31 619) тис.грн.
Станом на 31 грудня 2011 року у Акціонерному товаристві мають місце угоди на придбання у
майбутньому основних засобів на суму 18 271 тис.грн., на проектні роботи на суму 3 516 тис.грн.
2.4. Довгострокові фінансові інвестиції.
Станом на 31.12.2011р. на балансі Акціонерного товариства враховуються довгострокові фінансові
інвестиції вартістю 190 тис.грн., стосовно яких об’єктом інвестування є ВАТ «Макіївський
трубометалевий завод». Частка у статутному капіталі даного об’єкта інвестування складає 1,19%.
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У Акціонерного товариства має місце інформація, що ВАТ «Макіївський трубометалевий завод»
знаходиться у стані ліквідації.
2.5. Довгострокова дебіторська заборгованість.
На балансі Акціонерного товариства враховується довгострокова дебіторська заборгованість, що
складається із заборгованості персоналу Акціонерного товариства за позиками, виданими на придбання
житла.
Станом на 31.12.2011р. заборгованість за позиками у порівняні з даними на початок 2011р. зменшилась
на 15% у зв’язку із їх погашенням і складає 1 020 тис.грн.
Сума заборгованості у звітності Акціонерного товариства наведена з урахуванням рекласифікації
поточної частини позики.
2.6. Відстрочені податкові активи.
На кінець 2011 року Акціонерним товариством були сформовані відстрочені податкові активи у розмірі 67
272 тис.грн. – сума податку на прибуток, яка підлягає відшкодуванню із бюджету у наступних періодах.
Загальна сума витрат Акціонерного товариства з податку на прибуток за 2011 рік складає 147 455 грн. і
має наступні складові елементи:
- Поточний податок на прибуток – 148 891 тис.грн.
- Відстрочений податок на прибуток в результаті впливу тимчасових різниць – (1 436) тис.грн.
Постійна різниця між даними бухгалтерського та податкового обліку, що вплинула на поточні витрати з
податку на прибуток, за 2011 рік збільшилася порівняно із минулим роком в 4,9 разів і складає 27 877
тис.грн. Значна сума постійної різниці включає в себе разові допомоги працівникам та благодійні
допомоги, що надані юридичним та фізичним особам.
Станом на 31 грудня 2011 року здійснено оцінку зменшення корисності відстрочених податкових активів.
В результаті оцінки нараховане зменшення корисності на суму 796 тис.грн.
2.7. Запаси.
Станом на 31.12.2011р. залишок товарів, що враховуються на балансі Акціонерного товариства, у
порівнянні з даними на початок 2011р. суттєво збільшився (на 31,5%) і складає 179 494 тис.грн.
Зростання залишків товарів, у основному, відбулося за рахунок приросту на складі основних та
допоміжних матеріалів (49% від загальної суми приросту).
У бухгалтерському обліку Акціонерного товариства придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс
за первісною вартістю. Бухгалтерський облік готової продукції ведеться на підставі кількісних даних
відділу технічного контролю за фактичною собівартістю.
Списання запасів здійснюється за методом ФІФО – за собівартістю перших за часом надходження запасів.
Річна інвентаризація матеріалів, палива, запасних частин, малоцінних швидкозношуваних предметів,
незавершеного виробництва була проведена у 4-му кварталі 2011 року. Інвентаризація готової продукції
проводиться щомісячно, річна інвентаризація проведена станом на 31.12.2011р.
Акціонерне товариство проводить порівняння вартості запасів на звітну дату із їх чистою вартістю
реалізації. Станом на 31.12.2011р. не було виявлено втрати первісно очікуваної економічної вигоди
запасів, яка призвела до зменшення їх чистої вартості реалізації до рівня, меншого за їх первісну вартість.
2.8. Поточна дебіторська заборгованість.
Станом на 31.12.2011р. поточна дебіторська заборгованість Акціонерного товариства у порівнянні з
даними на початок 2011р. зменшилася на 22% і складає 302 547 тис.грн.
Зменшення дебіторської заборгованості, у основному, відбулося за рахунок зменшення заборгованості за
розрахунками з бюджетом та за виданими авансами.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги оцінюється за первісною
вартістю. Резерв сумнівних боргів визначається методом аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
Дебіторська заборгованість за готову продукцію, реалізовану на експорт, включає заборгованість
пов’язаної особи у сумі 1 372 грн.
За строками не погашення дебіторська заборгованість у 2011 році має наступну структуру:
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги (всього 288 272 тис.грн.):
- 51 968 тис.грн. є поточна заборгованість (18%);
- 236 287 тис.грн. є заборгованістю з терміном непогашення від 1 місяця до 1-го року (82%).
- 17 тис.грн. - заборгованість з терміном непогашення більше 1-го року, яка є незначною.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами (всього 11 623 тис.грн.):
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- 7923 тис.грн. є поточна заборгованість (68%);
- 3 689 тис.грн. є заборгованістю з терміном непогашення від 1 місяця до 1-го року (32%).
- 11 тис.грн. – заборгованість з терміном непогашення більше 1-го року, яка є незначною .
Інша поточна дебіторська заборгованість (всього 2 802 тис.грн.):
- 2 281 тис.грн. є поточна заборгованість (81%);
- 374 тис.грн. є заборгованістю з терміном непогашення до 1-го року (13%);
- 12 тис.грн. є заборгованість з терміном непогашення більше 1-го року (1%);
- 135 тис.грн. є заборгованістю з терміном непогашення більше 2-х років (5%).
До складу іншої дебіторської заборгованості, строки непогашення якої складає більше 2-х років,
включається заборгованість АКБ "Европейский" в сумі 135 тис.грн., щодо якої Акціонерним товариством
подано позов до суду.
Загальна сума списаної у 2011 році безнадійної дебіторської заборгованості складає 242 тис.грн.
2.9. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Станом на 31.12.2011р. загальна сума грошових коштів Акціонерного товариства складає 35 824 тис.грн.
До складу грошових коштів включено кошти в касі, на поточних рахунках у банках, які можуть бути
використані для поточних операцій, а також інші кошти. До інших коштів включено суму 483 тис.грн.,
яка свідчить про наявність грошових документів, що знаходяться у касі Акціонерного товариства, а саме:
сплачені путівки до будинку відпочинку.
2.10. Витрати майбутніх періодів та інші оборотні активи.
Станом на 31.12.2011р. витрати майбутніх періодів Акціонерного товариства складають 139 тис.грн. за
підписку на періодичні видання.
До складу інших оборотних активів віднесено нараховані податкові зобов’язання з податку на додану
вартість по одержаних авансах у сумі 16 тис.грн. та нарахований податковий кредит по одержаних
товарах, роботах та послугах у сумі 7 512 тис.грн., що не віднесений на розрахунки із бюджетом
внаслідок затримки податкових накладних від постачальників.
2.11. Висновок.
На нашу думку, розкриття інформації за видами активів подано у фінансовій звітності достовірно та
повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні за винятком
впливу питання, описаного в параграфі «Обґрунтування модифікованого висновку» стосовно оцінки
вартості основних засобів, а також витрат з амортизації.
3. Основні принципи обліку зобов’язань.
3.1. Короткострокові кредити банків.
Акціонерному товариству надано короткострокові кредити АКБ "Сітібанк" (Україна), які мають наступні
залишки: на 31.12.2010 – 58 121 тис.грн., на 31.12.2011 – 42 794 тис.грн.
Предметом кредитування є поповнення оборотних коштів. Термін погашення кредитів – 30.11.2012р.
Акціонерне товариство гарантує виконання зобов’язань по кредиту шляхом передачі в заставу
обладнання на суму 81 480 грн. та майнові права по контракту з Мінерфін від 11.03.2011 на суму 1 381
тис.грн.
3.2. Поточні зобов’язання.
Станом на 31.12.2011р. поточні зобов’язання Акціонерного товариства у порівнянні з даними на початок
2011р. збільшилися на 14% і складають 76 553 тис.грн.
Збільшення поточних зобов’язань, у основному, відбулося за рахунок збільшення розрахунків з
бюджетом, розрахунків зі страхування, кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
У звітному періоді на результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства були
списані наступні поточні зобов’язання по векселях виданих, по яких минув термін позовної давності:
заборгованість за розрахунками з ВАТ „Запоріжсталь”, що підтверджена Акціонерним товариством двома
векселями на суму 500 тис.грн. кожний, що були виписані 22.08.2000р. та 19.09.2000р., термін погашення
яких було передбачено 01.01.2010 року.
За строками не погашення кредиторська заборгованість у 2011 році має наступну структуру:
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (всього 33 400 тис.грн.):
- 24 844 тис.грн. є поточна кредиторська заборгованість (74,5%);
- 8374 тис.грн. є заборгованістю з терміном непогашення від 1 місяця до 1-го року (25%);
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- 78 тис.грн. є заборгованість з терміном непогашення більше 1-го року (0,2%);
- 104 тис.грн. є заборгованість з терміном непогашення більше 2-х років (0,3%).
Інші поточні зобов’язання у повному обсязі є поточною дебіторською заборгованістю. Загальну суму
поточних зобов’язань 2172 тис.грн формують наступні зобов’язання:
- Розрахунки по нарахованих аліментах – 641 тис.грн. (30%);
- Податковий кредит на суми ПДВ, на які набуті права на зменшення податкових зобов’язань – 391
тис.грн. (18%);
- Розрахунки по нарахованих внесках профспілковій організації – 294 тис.грн. (13%).
- Проценти, нараховані на короткострокові кредити банків – 238 тис.грн. (11%)
- Інші поточні зобов’язання – 608 тис.грн. (28%).
Заборгованість по заробітній платі станом на 31.12.2011 складає 10 798 тис.грн. і є поточною.
Кредиторську заборгованість по розрахунках з бюджетом у сумі 22 726 тис.грн., у основному формує
податок на прибуток – 10 182 тис.грн. (45%) та ресурсні платежі – 9 789 тис.грн. (43%).
Кредиторська заборгованість по розрахунках з Пенсійним фондом складає 6069 тис.грн.
3.3. Висновок.
На нашу думку, розкриття інформації за видами зобов’язань подано у фінансовій звітності достовірно та
повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
4.1. Забезпечення наступних витрат і платежів.
Станом на 31.12.2011р. забезпечення наступних витрат і платежів Акціонерного товариства у порівнянні
з даними на початок 2011р. збільшилися на 22% і складають 24 489 тис.грн. По даній статті у фінансовій
звітності відображено забезпечення виплат персоналу, а саме: резерв на виплату відпусток працівникам.
Сума резерву Акціонерним товариством визначається шляхом множення загальної кількості
невикористаних днів відпусток по підрозділу на середню заробітну плату з урахуванням середнього
відсотка нарахувань на заробітну плату.
4.2. Висновок.
На нашу думку, розкриття інформації за видами активів подано у фінансовій звітності достовірно та
повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні за винятком
впливу питання, описаного у параграфі «Обґрунтування модифікованого висновку» стосовно створення
резерву щодо компенсації пільгових пенсій працівникам, які мають відповідний стаж роботи зі
шкідливими умовами праці до досягнення ними пенсійного віку, встановленого законодавчо.
5.1. Власний капітал, його структура та призначення.
Станом на 31.12.2011р. загальний розмір власного капіталу Акціонерного товариства складає 1 259 168
тис.грн., з яких: статутний капітал - 112 236 тис. грн.; інший додатковий капітал - 157 972 тис. грн.,
резервний капітал - 48 065 тис.грн., нерозподілений прибуток - 940 895 тис.грн.
На 01.01.2011р. загальний розмір капіталу складає 1 136 893 тис.грн. Акціонерним товариством
проведено коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, що призвело до
збільшення цього показника на 17 699 тис. грн. Коригування сальдо нерозподіленого прибутку пов’язане
з виправленням помилок по наступних статтях:
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – (697) тис.грн.
Зменшення резервного капіталу - 18 396 тис.грн.
Коригування сальдо резервного капіталу проведено у зв’язку з тим, що зборами акціонерів не було
прийнято рішення про збільшення суми резервного капіталу, нарахованої Акціонерним товариством у
минулих періодах.
Зростання власного капіталу за 2011 рік, що складає 122 275 тис.грн., відбулося за рахунок збільшення
прибутку поточного року, а саме: чистий прибуток за звітний період – 372 448 тис.грн.; нарахування
дивідендів (249 999) тис.грн.; інший додатковий капітал (174) тис.грн. Інший додатковий капітал у
звітному періоді було зменшено на суму нарахованої амортизації по об’єктах житлового фонду.
Статутний капітал Акціонерного товариства поділено на 112 236 123 простих іменних акцій номінальною
вартістю 1 грн. кожна. Випуск акцій ЗАТ "ЗЗРК" зареєстровано Запорізьким територіальним управлінням
ДКЦПФР від 26.08.05р. за номером 23/08/1/05. Усі акції, що складають статутний капітал, сплачені
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повністю.
До акціонерів, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%, відносяться наступні акціонери: ТОВ
"Запоріжсталь, АТ "Мінерфін а.с.", АТ КСК Консалтинг а.с.
5.2. Висновок.
На нашу думку, розкриття інформації про власний капітал подано у фінансовій звітності Акціонерного
товариства достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку в Україні.
6. Відповідність вартості чистих активів Акціонерного товариства вимогам законодавства.
Вартість чистих активів Акціонерного товариства станом на 31.12.2011р., яка визначена відповідно до
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств,
затверджених рішенням від 17.11.2004р. № 485 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
становить 1 259 168 тис.грн.
Вартість чистих активів Акціонерного товариства значно перевищує розмір статутного капіталу. В
Акціонерному товаристві відсутні операції з викупу акцій з метою їх перепродажу або анулювання та
відсутня заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу. Таким чином, розмір
статутного капіталу Акціонерного товариства не підлягає коригуванню відповідно до п.3 статті 155
Цивільного кодексу України.
7. Визнання доходів та витрат та визначення чистого прибутку.
Чистий прибуток Акціонерного товариства за звітний період складає 372 448 тис.грн., у тому числі:
прибуток від операційної діяльності - 533 544 тис.грн., збиток від фінансової діяльності – (4 819) тис.грн.,
збиток від інвестиційної та іншої діяльності – (8 822) тис.грн., податок на прибуток, визначений у
відповідності із вимогами НП(С)БО №17, - (147 455) тис.грн.
За звітний період Акціонерним товариством отримано доходів у сумі 2 505 545 тис.грн., з яких: чистий
доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 1 720 628 тис.грн. (68,7%); інші
операційні доходи - 781 774 тис.грн. (31,2%); інші доходи - 3 143 тис.грн. (0,1%).
Основними частинами в доходах є наступне: в доходах від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) доходи від реалізації залізної руди; в інших операційних доходах – доходи від продажу валюти та від
операційних курсових різниць; в інших доходах - доходи від неопераційних курсових різниць.
Витрати Акціонерного товариства за звітний період складають 1 985 642 тис.грн., у тому числі:
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 1037 482 тис.грн.(52%); адміністративні
витрати - 64 956 тис.грн.(3%); витрати на збут – 35 478 тис.грн.(2%); інші операційні витрати - 830 942
тис.грн.(42%); фінансові витрати (проценти за банківськими кредитами) - 4 819 тис.грн.; інші витрати 11 965 тис.грн.(1%).
Основними складовими інших операційних витрат є наступні витрати: собівартість реалізованої валюти,
витрати від операційних курсових різниць, реконструкція водопроводу села Тимашівка (12 966 тис.грн.),
витрати на утримання об'єктів соціальної сфери, разові виплати працівникам при виході на пенсію.
Основними складовими інших витрат є наступні витрати: залишкова вартість ліквідованих необоротних
активів, не операційні курсові різниці.
8. Особлива інформація про Акціонерне товариство.
При проведенні перевірки за 2011 рік нами не встановлено будь-яких дій, визначених частиною першою
статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», що можуть вплинути на фінансовогосподарський стан Акціонерного товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.
При проведенні перевірки фінансової звітності Акціонерного товариства були проведені процедури щодо
ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, які
передбачені МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності". За результатами таких процедур не виявлено ризиків суттєвого викривлення фіанансової
звітності Акціонерного товариства внаслідок шахрайства.
Коропративне управління в Акціонерному товаристві реалізовано через замісника директора по загальних
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та соціальних питаннях, який діє відповідно до вимог законодавства. Фінансовий контроль у
Акціонерному товаристві покладений на ревізійну комісію, яка готує звіти до річних зборів акціонерів.
9. Аналіз фінансової інформації Акціонерного товариства.
При дослідженні фінансового стану ЗАТ “Запорізький залізорудний комбінат” за 2011 рік використані
баланс та звіт про фінансові результати, регістри бухгалтерського обліку, головна книга. На підставі
одержаних облікових даних проведено аналіз показників фінансово-господарської діяльності, а саме:
показників майнового стану, рентабельності, ліквідності, платоспроможності та ділової активності.
Значення показників, які характеризують фінансовий стан Акціонерного товариства за звітний період,
наведено у таблиці:
№ з/п

Найменування коефіцієнтів

Формула розрахунку

Знач.
Знач
коеф-та
коеф-

та
на
на
01.01.11р.
31.12.11р.
1. Показники майнового стану
1.1. Коефіцієнт зносу основних засобів

Відношення зносу до
первісної вартості:
0,567
0,542
1.2. Коефіцієнт оновлення основних засобів Відношення вартості надходжень
основних засобів до їх первісної
вартості на кінець періоду
0,060
0,138
1.3. Коефіцієнт вибуття основних засобів
Відношення вартості вибуття
основних засобів до загальної
первісної вартості на початок
періоду
0,006
0,015
2. Показники рентабельності
2.1. Коефіцієнт рентабельності діяльності
Відношення чистого прибутку
до чистої виручки від реалізації 0,241
0,512
2.2. Коефіцієнт рентабельності реалізованої
продукції
Відношення прибутку від
операційної діяльності без
врахування інших операційних
доходів та витрат до повної
собівартості продукції, що
враховує адміністративні
витрати та витрати на збут
0,543
0,512
3. Показники ліквідності
3.1. Чистий оборотний капітал
Різниця між оборотними
активами та поточними
зобов’язаннями
449 201*
406 047**
3.2 Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Відношення грошових
коштів до поточних
зобов’язань
0,381
0,300
3.3.Коефіцієнт швидкої ліквідності
Відношення грошових
коштів та короткострокової
дебіторської заборгованості
до поточних зобов'язань
3,494*
2,835**
3.4.Коефіцієнт покриття
Відношення суми оборотних
активів до поточних зобов'язань 4,591*
4,402**
4. Показники платоспроможності
4.1. Коефіцієнт платоспроможності
(автономії)
Відношення власного капіталу
до підсумку балансу
0,887
0,897
4.2. Коефіцієнт фінансування
Відношення позикових та
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власних коштів
5. Коефіцієнти ділової активності
5.1. Коефіцієнт оборот-ності
кредиторської заборгованості

5.2.Коефіцієнт оборот-ності
дебіторської заборгованості
5.3. Строк погашення кредиторської
заборгованості (днів)
5.4. Строк погашення дебіторської
забор-гованості (днів)

Відношення виручки від
реалізації до середньорічної
кредиторської заборгованості
(ряд.530 по ряд.600 ф.1)

0,108

6,852

0,093

25,026

Відношення виручки від
реалізації до середньорічної
дебіторської заборгованості

3,814*

4,974**

Відношення тривалості періоду
до коефіцієнту оборотності
кредиторської заборгованості

53,27

14,58

Відношення тривалості періоду
до коефіцієнту оборотності
дебіторської заборгованості

95,71

73,39

* Розрахунок коефіцієнтів здійснено з урахуванням резерву сумнівних боргів у сумі 1 020 тис.грн.
** Розрахунок коефіцієнтів здійснено з урахуванням резерву сумнівних боргів у сумі 151 тис.грн.
Коефіцієнти майнового стану дають можливість оцінити технічне оснащення та ступінь оновлення
основних засобів підприємства. Коефіцієнт оновлення основних засобів збільшився, порівняно з
попереднім роком на 7,8%, що свідчить про збільшення темпів оновлення основних засобів. Коефіцієнт
зносу основних засобів суттєво не змінився і складає 54,2%. Коефіцієнт вибуття є несуттєвим. Вказані
показники свідчать про стабільність стану основних засобів.
Аналіз показників рентабельності дає можливість оцінити ефективність господарської діяльності
підприємства. Як показують результати аналізу, у звітному періоді має місце зниження рівня
рентабельності господарської діяльності Акціонерного товариства у звітному періоді на 2,4% порівняно із
попереднім роком, а рентабельність реалізованої продукції збільшилася порівняно із минулим роком на
3,1%. Вказана ситуація пояснюється ростом інших операційних витрат у зв’язку з разовими виплатами
співробітникам при виході на пенсію, у зв’язку з необхідністю проведення модернізації системи
водопостачання села Тимашівка, а також зменшенням інших доходів від отриманих відсотків по
депозитах.
Показники ліквідності характеризують здатність підприємства швидко реалізувати активи з метою
оперативного покриття боргових зобов'язань. У поняття "покриття боргів" входить порівняння оборотних
активів, що розглядаються у залежності від ступеня можливої реалізації, та поточних зобов'язань.
У звітному періоді має місце зменшення всіх показників ліквідності Акціонерного товариства порівняно з
минулим роком. При цьому рівень ліквідності Акціонерного товариства залишається високим.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує здатність підприємства швидко погасити свої термінові
борги за рахунок наявних грошових коштів. Теоретично обґрунтоване оптимальне значення даного
коефіцієнту від 0,20 до 0,25. На кінець звітного періоду значення даного коефіцієнта складає 0,30, що, за
представленням керівництва Акціонерного товариства, є нормальним в даних умовах, оскільки запас
грошових коштів необхідний для своєчасного проведення інвестицій в основні засоби та виплати
дивідендів.
Значення коефіцієнта швидкої ліквідності на кінець звітного періоду збільшилося порівняно із минулим
роком на 65,9% та становить 2,835. При цьому оптимальне значення даного коефіцієнта знаходиться в
інтервалі від 0,6 до 0,8. Дана ситуація характеризує можливість Акціонерного товариства покрити поточні
борги, використовуючи наявні грошові кошти, а також кошти, які можуть бути одержані шляхом
стягнення дебіторської заборгованості та інших короткострокових вимог.
Ступінь загального покриття характеризує загальну платоспроможність підприємства, тобто можливість
сплатити термінові борги не тільки шляхом залучення грошових коштів та дебіторської заборгованості,
але реалізуючі при цьому наявні запаси. Даний коефіцієнт означає межу безпечності підприємства у
підвищенні своїх короткострокових зобов'язань. Значення даного коефіцієнту не повинно бути меншим за
1. Для Акціонерного товариства коефіцієнт покриття на кінець звітного періоду має значення 4,4. Тобто
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Акціонерне товариство має суттєвий запас ліквідності.
Показник чистого оборотного капіталу забезпечує безпеку для кредиторів та резерв для фінансування
непередбачених витрат. Значення чистого оборотного капіталу Акціонерного товариства на кінець
звітного періоду зменшилося у порівнянні з його значенням на початок періоду на 43 154 тис. грн. і
складає 406 047 тис. грн.
Для аналізу платоспроможності Акціонерного товариства були розраховані наступні коефіцієнти:
платоспроможності (автономії) та фінансування.
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) підприємства свідчить про питому вагу власного капіталу у
загальній сумі коштів, що авансовані у його діяльність. Значення даного коефіцієнту у звітному періоді
майже не змінилося і складає 0,897. Критичне значення коефіцієнту автономії складає 0,5, тобто
Акціонерне товариство у фінансуванні своєї діяльності залишається автономним (незалежним) відносно
зовнішніх кредиторів. Даний висновок також ілюструється коефіцієнтом фінансування, який
характеризує залежність підприємства від залучених коштів. Відповідно до даного коефіцієнта на кінець
року Акціонерне товариство залучило 9,3% коштів від власного капіталу.
Для аналізу ділової активності Товариства були розраховані наступні коефіцієнти: оборотності
кредиторської та дебіторської заборгованості, строк погашення кредиторської та дебіторської
заборгованості.
Аналіз коефіцієнтів ділової активності свідчить про позитивну динаміку оборотності дебіторської та
кредиторської заборгованості: оборотність дебіторської заборгованості у звітному періоді збільшилася
порівняно із минулим періодом у 1,3 рази, оборотність кредиторської заборгованості збільшилася у 2,42
рази порівняно з минулим роком. Середній термін погашення дебіторської заборгованості на кінець
звітного періоду складає 73 дні, на початок періоду даний термін складав 96 днів. Середній термін
погашення кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду складає 22 дні, на початок періоду
даний термін складав 53 дні. Таким чином, термін розрахунків з дебіторами у звітному залишився значно
довшим, ніж термін розрахунків з кредиторами.
Результати аналізу показників фінансового стану Акціонерного товариства свідчать про наступне:
Коефіцієнти майнового стану Акціонерного товариства вказують на активне інвестування в оновлення
основних засобів у звітному періоді.
У звітному періоді має місце зменшення рентабельності фінансово-господарської діяльності Акціонерного
товариства. При цьому рентабельність реалізації продукції збільшився. Таке збільшення пов’язано зі
зростанням ціни на залізну руду у 2011 році порівняно з минулим роком та при цьому зросли витрати від
іншої діяльності.
У звітному періоді спостерігається зменшення всіх показників ліквідності Акціонерного товариства.
Основною причиною такого зменшення є спрямування значної суми на виплату дивідендів акціонерам.
Оскілки показники ліквідності на кінець звітного періоду залишилися на високому рівні та вище
критичних значень, що свідчить про достатню ліквідність Акціонерного товариства.
Показники платоспроможності Акціонерного товариства свідчать про значну питому вагу власного
капіталу у фінансуванні господарської діяльності, що в свою чергу свідчить про достатню фінансову
стійкість та незалежність Акціонерного товариства від позикових коштів, а також про можливість їх
вільного залучення у разі потреби.
Показники ділової активності свідчать про підвищення оборотності дебіторської та кредиторської
заборгованості, хоча термін погашення дебіторської заборгованості залишається значно більшим, ніж
термін погашення кредиторської заборгованості.
Інформація про основні види продукції або послуг
Згідно з технічними умовами ТУ У 13.1-00191218-003:2010 товариство виробляє два сорти залізної руди:
агломераційну з вмістом заліза 57-61% і мартенівську із вмістом заліза 54-58%.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Відповідно до договору купівлі-продажу акцій АКБ «Індустріалбанк» від 06.10.2009 р. №
РВА/0100/10/09/В, укладеного з ПАТ АКБ «Індустріалбанк», товариство придбало акції АКБ
«Індустріалбанк» у кількості 41 926 341 шт. на загальну суму 137 937 661,89 грн.
За договором купівлі-продажу цінних паперів від 29.04.2010 р.№ Б-10/04/29-25, укладеного з ТОВ «МД
Холдинг», товариство продало акції АКБ «Індустріалбанк» у кількості 41926341 шт. на за загальну суму
138 037 661,89 грн
2011 р.

© SMA

00191218

Інформація про основні засоби емітента
На початок 2011 року первісна вартість основних засобів складала 1027024 тис.грн.. Сума зносу 582468
тис.грн..
За рік надійшло основних засобів на суму 161667 тис.грн.
За звітний період вибуло основних засобів 15447 тис.грн. Знос скоротився на 7130 тис.грн відповідно.
Нараховано амортизацію 60310 тис.грн.
На кінець року первісна вартість основних засобів складала 1173244 тис.грн. Знос 635648 тис.грн.
В 2011 році було введено основних фондів на суму 148427 тис.грн., в тому числі на реконструкцію 57208
тис.грн. Основні засоби розташовані на території проммайданчика, розташованого за місцезнаходженням
товариства, об’єкти соціального призначення - на території міста Дніпрорудне.
За звітний період товариством виконувалися наступні заходи з охорони навколишнього середовища:
1. Застосування природоохоронної технології підземного видобутку залізних руд з подальшою закладкою
виробленого простору в шахті. За 2011 р. видобуто порожніх гірських порід - 671,858 тис. т. Для
використання їх як інертного матеріалу для приготування твердіючої суміші перероблено - 809,726 тис. т.
Припустимий екологічний ефект: щорічне зменшення обсягу відходів на відвалі порожніх гірських порід
та зниження плати екологічного податку на 545 тис. грн.
2. Газифікація котельні проммайданчику комбінату.
Припустимий екологічний ефект: після виконання заходу в повному обсязі, очікується наступне
зменшення об'ємів викидів в атмосферне повітря - двоокису азоту на 53,4%; окису вуглецю на 46%;
метану на 27,7%; двоокису вуглецю на 60,5%; оксидів азоту на 13,8%; повна відсутність сірчистого
ангідриду та п'ятиокису ванадію.
3. Розробка «Техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) реконструкції системи відведення шахтних вод
ЗАТ ЗЗРК при спільному відпрацюванні Південно-Білозерського та Переверзівського родовищ».
Припустимий екологічний ефект: поетапне повернення акваторії става-випаровувача ЗАТ ЗЗРК до
екосистеми Азовського моря.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Одержання податкових пільг у відповідності зі статтею 16 Закону Україні «Про відходи» для
підприємства, що утилізує відходи як власного, так і чужого виробництва.
Відвід особливо цінних земель для побудови об’єктів для освоєння Переверзівського родовища
Інформація про факти виплати штрафних санкцій
За рішенням Господарського суду з товариства стягнуто штрафні санкції в сумі 31 235,48 грн. за
перевезення надлишку вантажу.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
На протязі всієї історії існування підприємства діяльність товариства є прибутковою. Рівень прибутку
дозволяє дотримуватись політики фінансування основних просторів розвитку та технічного
переозброєння за рахунок власних коштів без залучення інвестиційних ресурсів, довгострокових кредитів
та інших фінансових інструментів.
Так за звітний період товариством за рахунок власних коштів профінансовано програм соціального
напрямку на загальну суму 51,7 млн.грн., робіт пов’язаних з капітальним будівництвом 229,6 млн.грн., в
тому числі капітальне будівництво Переверзівського родовища 98,8 млн.грн. та програм технічного
переозброєння 85,0 млн.грн.
Вищезазначена політика фінансування визначена акціонерами товариства і на 2012 рік з затвердженим
кошторисом розвитку понад 393,8 млн.грн.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Вартість укладених договорів (контрактів) на 2011 рік з основними контрагентами склала 3 283 977,76
тис.грн.
Вартість ще не виконаних договорів (контрактів) на 2011 рік з основними контрагентами склала 303 567,0
тис.грн.
Всі договори (контракти ) виконувались згідно умов поставок урахованих на 2011 рік.
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Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
- забезпечити виконання виробничої програми в обсягах і по якості видобутку руди та заповнення
виробленого простору твердючою сумішшю;
- для підтримання виробничої потужності комбінату розпочати розбурювання запасів руди в поверсі 840940м;
- організувати роботу по будівництву ДДК ГС-1 ПБР;
- організувати роботу по будівництву та введенню в експлуатацію насосного комплексу Переверзівського
родовища;
- завершити поглиблення ГС-1 у відм. 940-1155м;
- виконати проходку стовбура «Переверзевский» у відм. 640-724м;
- забезпечити проходку ДВС нижче 940м і СВСС-2» нижче 640м в запланованих об-сягах;
- забезпечити проходку гірничих виробок Переверзівського родовища в запланованих обсягах;
- забезпечити виконання плану капітальних вкладень згідно з титульним списком будів-ництва і
реконструкції
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
На 2012 рік заплановано виконання наступних наукових робіт:
- Дослідження процесів деформацій прилягаючого до виробленого простору гірського масиву на моделях
з еквівалентних матеріалів при відпрацюванні міжкамерних ціликів висотою в два поверхи між
закладеними камерами у відмітках 640.840м. Моніторинг стану відпрацьованого масиву зверху 301.330м
в умовах ЗЗРК.
Договір № 20/1110 від 27.12.11р. Сума із ПДВ 172000грн. (інститут ДНДГРІ);
- Дослідження напружень приконтурного масиву поляризаційно-оптичним методом при відпрацюванні
цілика висотою в два поверхи між закладеними камерами у відмітках 640.840м. у умовах ПБР. Шахтні
спостереження та вимірювання деформацій приконтурного масиву при веденні очисних робіт в поверхах
605.740.840м.
Договір № 20/1111 від 27.12.11р. Сума із ПДВ 172000грн. (інститут ДНДГРІ);
- Дослідження та розробка технологічних схем і відпрацювання камер висячого боку в поверхах 8401040м ш. «Експлуатаційна». Дослідження та вибір раціональних технологіч-них схем транспортування
гірничої маси від Переверзівського родовища до існуючих об’єктів переробка ЗЗРК.
Договір № 20/207 від| 06.02.12р. Сума із ПДВ 90000грн. (інститут ДНДГРІ)
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
А).Наше підприємство – позивач:
1).Підприємством подано заяву кредитора на суму 134 878,8грн. відносно банкротства АКБ
«Європейський». Підприємство визнано кредитором.
2).Підприємством подано заяву про визнання кредитором на сумму 170 000грн. відносно КП
«Центральна районна аптека № 31». Підприємство визнано кредитором, проведена ліквідаційна
процедура.
3). Підприємство є кредитором в ліквідаційній процедурі Макєєевського труболиварного заводу. Сума
претензій – 190 000грн.( вартість акцій).
4). Господарський позов до ТОВ «Максим» від 08.02.2010р.
Стягнення заборгованості за непоставлену електроенергію.
Сумма: 8 145 285,08грн.
Провадження зупинено до розгляду справи про банкрутство ТОВ «Максим».
5). Участь в якості кредитора в позові про банкрутство ТОВ «Максим».
Сумма: 8 145 285.08грн.
Проводиться процедура ліквідації.
6). Адміністративний позов ЗЗРК до ДПІ про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень про
донарахування ПДВ та податку на прибуток.
Сумма: 8 721 769,5грн.
2011 р.
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Першою судовою інстанцією винесена постанова на користь ЗЗРК. Розгляд апеляційної скарги ДПІ
призначено до розгляду в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді на 22.05.2012р.
7). Адміністративний позов ЗЗРК до ДПІ про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення про
донарахування ПДВ .
Сумма: 7 620 000 грн.
Першою судовою інстанцією винесена постанова на користь ЗЗРК. ДПІ подана апеляційна скарга.
Справа до розгляду в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді не призначено.
8). Адміністративний позов ЗЗРК до СДПІ про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення
про донарахування ПДВ .
Сумма: 2 147 296грн.
Першою судовою інстанцією винесена постанова на користь ЗЗРК. Розгляд апеляційної скарги СДПІ
призначено до розгляду в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді на 19.06.2012р.
9). Адміністративний позов ЗЗРК до СДПІ про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення
про донарахування ПДВ .
Сумма: 653 496грн.
Першою судовою інстанцією винесена постанова на користь ЗЗРК. Розгляд апеляційної скарги СДПІ
призначено до розгляду в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді на 26.04.2012г.
10). Адміністративний позов ЗЗРК до СДПІ про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення
про донарахування ПДВ ..
Сумма: 257 220грн.
Першою судовою інстанцією винесена постанова на користь ЗЗРК. Постановою Дніпропетровського
апеляційного адміністративного суду від 22.03.2012р. постанова суду першої інстанції оставлена в силі.
11). Адміністративний позов ЗЗРК до СДПІ про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення
про донарахування ПДВ .
Сумма: 632 273,75 грн.
Першою судовою інстанцією винесена постанова на користь ЗЗРК. СДПІ подана апеляційна скарга .
Справа до розгляду в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді не призначено.
12). Адміністративний позов ЗЗРК до СДПІ про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень
про донарахування ПДВ та податку на прибуток .
Сумма: 163 393,75грн.
Першою судовою інстанцією винесена постанова на користь ЗЗРК. СДПІ подана апеляційна скарга.
Розгляд апеляційної скарги СДПІ призначено до розгляду в Дніпропетровському апеляційному
адміністративному суді на 22.05.2012г.
13). Адміністративний позов ЗЗРК до СДПІ про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення
про донарахування ПДВ.
Сумма: 277 743 грн.
Першою судовою інстанцією винесена постанова на користь ЗЗРК. СДПІ подана апеляційна скарга .
Справа до розгляду в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді не призначено.
14). Адміністративний позов ЗЗРК до Запорізької митниці про визнання нечинними податкових
повідомлень-рішень про донарахування ПДВ та ввізного мита.
Сумма: 118 589,21 грн.
Першою судовою інстанцією винесена постанова на користь ЗЗРК. СДПІ подана апеляційна скарга.
Розгляд апеляційної скарги СДПІ призначено до розгляду в Дніпропетровському апеляційному
адміністративному суді на 17.05.2012года.
15). Господарський позов до ДП «Придніпровська залізниця» про стягнення штрафу за невиконання
плану перевезень.
Сумма: 20394,4грн.
Позов задоволено, сума стягнута.
2011 р.
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Б).Наше підприємство - відповідач:
1). Про стягнення штрафних санкцій інспекцією по енергозбереженню – сума- 5 987 756грн. Розгляд
апеляційної скарги ЗЗРК на постанову суду першої інстанції призначено на червень 2012р
Інша інформація
Відсутня

2011 р.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

1.Виробничого призначення:

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
422022
513565

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0
0

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
422022
513565

будівлі та споруди

185680

256088

0

0

185680

256088

машини та обладнання

204756

226259

0

0

204756

226259

транспортні засоби

19835

19871

0

0

19835

19871

інші

11751

11347

0

0

11751

11347

22534

24031

0

0

22534

24031

20736

21887

0

0

20736

21887

машини та обладнання

843

1282

0

0

843

1282

транспортні засоби

10

8

0

0

10

8

2.Невиробничого призначення:
будівлі та споруди

інші

945

854

0

0

945

854

Усього

444556

537596

0

0

444556

537596

Опис: Будівлі: 30-50 років, споруди: 15-30 років, машини та устаткування: 8-20 років, транспортні засоби: 5-20 років,
інші: 4-8 років.
Істотно зменшує термін експлуатації об'єктів основних засобів їх використання в підземних умовах (підвищена
вологість).
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011 року становить 1173244 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів, в цілому по комбінату складає 54,2%. Знос становить 635648 тис.грн.
Основні засоби використовуються у виробничому процесі на 100%. Законсервованих об'єктів основних засобів немає.
Збільшення первісної і залишкової вартості об'єктів основних засобів у звітному році обумовлено введенням в
експлуатацію 1394 одиниці об'єктів основних засобів на суму 161667 тис.грн

2011 р.
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
1259168
1137590
Статутний капітал (тис. грн.)
112236
112236
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
112236
112236
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 1146932 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1146932 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 1025354 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить
1025354 тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

2011 р.
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13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:
АКБ "Сітібанк" Україна

X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)
42794

Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

14.12.2011

23330

7,42515

13.01.2012

АКБ "Сітібанк" Україна

29.12.2011

19464

8,06286

31.01.2012

X

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:
X
0
X
X
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому
X
0
X
X
числі за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
X
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
22726
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов’язання
X
53827
X
X
Усього зобов’язань
X
119347
X
X
Опис: Інші зобов’язання: поточні зобов’язання за розрахунками: отримані аванси 1388 тис.грн.; по страхуванню 6069
тис.грн.; з оплати праці 10798 тис.грн.; інші поточні зобов’язання 2172 тис.грн. Всього 53827 тис.грн.

2011 р.

© SMA

00191218

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
Склад витрат
з/п

1

2

Відсоток від
загальної
собівартості
реалізованої
продукції (у
відсотках)
3

1 Сировина та основні матеріали

4,8

2 Допоміжні матеріали, запасні частини, малоцінні швидкозношувані предмети

32,6

3 Енерговитрати

18,1

4 Паливо, паливно-мастильні матеріали
5 Оплата праці

22,3

6 Відрахування соцстрах

9

7 Амортизація

2011 р.
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X

X
X

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
X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України
(далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
ні
Не задовольняли умови договору з особою
ні
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
ні
суду
ні
Інше (запишіть)
Переведення випуску акцій товариства із документарної форми існування у бездокументарну,
відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
д/н
яким органом
управління прийнятий:

01.01.1900 ;

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
корпоративного управління? (так/ні)
д/н
укажіть яким чином
його оприлюднено:

ні

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року
д/н
2011 р.
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;

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

173701

246904

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

62114

8236

Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів

300

298

39

310

543

15679

Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів
Інші

320

0

0

330

0

0

Разом

340

236656

270858

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника
1

Код рядка

За рік

На кінець року
довгострокові

поточні

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в
капіталі в:
асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

380

0

190

0

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

-230

0

0

420

-230

190

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі
інших підприємств
акції

Разом

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(422)

0

за амортизованою собівартістю

(423)

0

(424)

0

(425)

0

за амортизованою собівартістю (426)

0

за справедливою вартістю
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190

за справедливою вартістю
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

2011 р.

(421)

V. Доходи і витрати
Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

440

281

207

450

27389

24756

Реалізація інших оборотних активів

460

8624

8339

Штрафи, пені, неустойки

470

21

1

Утримання об'єктів житлово-комунального
соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати

480

0

6015

490

745459

791624

у тому числі: відрахування до резерву
сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати

491

X

0

492

X

0

500

0

0

510

0

0

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
Проценти

530

0

X

540

X

4819

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

570

0

0

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

2471

3123

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

8066

Інші доходи і витрати

630

672

776

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність

Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами,
послугами)
(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними
сторонами
(632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості
продукції основної діяльності
(633)
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0

0
0

%

VI. Грошові кошти
Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

205

Поточний рахунок у банку

650

35136

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові
книжки)
Грошові кошти в дорозі

660

0

670

483

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

35824

0

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено
(691)

VII. Забезпечення і резерви
Код
рядка

2

3

4

5

6

7

Сума
очікуваного
відшкодування витрат
іншою
стороною,
що врахована
при оцінці
забезпечення
8

Забезпечення на виплату відпусток
працівникам

710

20144

56340

0

51995

0

0

24489

Забезпечення наступних витрат на додаткове
пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання
гарантійних зобов'язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

1020

0

0

34

835

0

151

Разом

780

21164

56340

0

52029

835

0

24640

Види забезпечень і резервів

Залишок
на початок
року

Збільшення
за звітний рік
нарахо- додаткові
вано
відраху(створено)
вання

1
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Використано у
звітному
році

Сторновано
невикористану
суму у
звітному
році

Залишок
на кінець
року

9

VIII. Запаси
Найменування показника

Код рядка

Балансова
вартість на кінець
року

збільшення чистої
вартості реалізації*

уцінка

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

73946

0

0

Купівельні напівфабрикати та
комплектуючі вироби
Паливо

810

0

0

0

820

22954

0

0

Тара і тарні матеріали

830

43

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

41064

0

0

Матеріали сільськогосподарського
призначення
Поточні біологічні активи

860

0

0

0

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

15371

0

0

Незавершене виробництво

890

16

0

0

Готова продукція

900

25835

0

0

Товари

910

265

0

0

Разом

920

179494

0

0

1

Переоцінка за рік

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

179494

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника

Всього на у т.ч. за строками непогашення
Код
кінець
року
рядка
до 12
від 12 до 18 від 18 до 36
місяців

місяців

місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість

940

288272

288255

13

4

950

2802

2655

21

126

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

242

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952)

48929
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

60

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному
році
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо
винуватців за якими на кінець року не прийнято
(позабалансовий рахунок 072)

970

19

980

702

XI. Будівельні контракти
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний
рік
Заборгованість на кінець звітного року:

1110

0

валова замовників

1120

0

валова замовникам

1130

0

з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за
незавершеними будівельними контрактами

1160

0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

148891

Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року

1220

65836

1225

67272

Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року

1230

0

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених
податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених
податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов'язань

1240

147455

1241

148891

1242

-1436

1243

0

1250

0

1251

0

1252

0

1253

0
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

60817

Використано за рік - усього

1310

60817

в тому числі на:
будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення
основних засобів
з них машини та обладнання

1311

0

1312

60310

1313

60310

придбання (створення) нематеріальних
активів
погашення отриманих на капітальні
інвестиції позик

1314

507

1315

0

1316

0

1317

0

Керівник

Голова правління Фурман Олександр Іванович

Головний
бухгалтер

Клочков Валерій Васильович
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