Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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
Правлiння Генеральний
директор

Голова Правлiння - Генеральний
директор Короленко
Михайло Костянтинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI
1. Повне найменування
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ
емітента
ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційноправова форма
емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00191218

4. Місцезнаходження
емітента

71674 Запорiзька область Василiвський с. Мала Бiлозерка
Веселiвське шосе, 7 км

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(06175) 6-28-30 (06175) 67-3-11

6. Електронна поштова
info@zgrk.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

24.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

78(2583) "Вiдомостi НКЦПФР"

25.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://www.zgrk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

26.04.2017
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом
звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки У зв'язку з тим, що емiтент є пiдприємством з iноземними iнвестицiями у формi приватного
акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, не заповненi такi
роздiли рiчної iнформацiї:
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" (2)
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" (3)
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" (4)
"Iнформацiя про рейтингове агентство" (5)
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" (6)
"Iнформацiя про дивiденди" (10)
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" (11)
"Опис бiзнесу" (13)
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" (15)
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" (18)
"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" (19.1-19.5)
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття"
(20)
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" (21)
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" (22)
"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють
сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" (23-27)
"Текст аудиторського висновку (звiту)" (29)
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" (31)
Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам
емiтента.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)(32)
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" (33)
Не заповненi такi роздiли рiчної iнформацiї:
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося (12.2)
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв
емiтента не реєструвалося (12.3)
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод похiднi цiннi папери товариством не випускалися (12.4)
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не
вiдбувалося (12.5)
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя
про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення

про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть"(14.6, 7, 8) - питання не
розглядалися, не було вiдповiдних правочинiв.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi (32)
Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
А00 № 383649

3. Дата проведення державної реєстрації

05.12.1996

4. Територія (область)

Запорiзька область

5. Статутний капітал (грн.)

112236123.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
4631

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
07.10

ДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ РУД

46.72

[2010]Оптова торгівля металами та металевимирудами

42.99

[2010]Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

10. Органи управління
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
БАНК"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

26001962492017

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
валюті
БАНК"
5) МФО банку

334851

6) Поточний рахунок

26001962492017

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Член Правління
Бадов Олександр Євгенійович
СА 173617 27.03.1996 Дніпрорудненським МВМ
Василівського РВ УМВС України в Запорізькій області
1951
вища
2
Начальник шахти "Експлуатаційна" підприємства з
іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного
товариства "Запорізький залізорудний комбінат", Директор з
будівництва та реконструкції ПрАТ "ЗЗРК"
14.10.2014 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, та положенням про "Правління
товариства". Отримує середньомісячну винагороду (заробітну платню) згідно контракту. Рішенням
Наглядової ради від 14.10.2014року Бадова Олександра Євгеновича обрано членом Правління - Директором
з будівництва та реконструкції. Переобрання у 2016 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 43 роки. Попередня посада яку
особа обіймала протягом останніх п'яти років - начальник шахти "Експлуатаційна" Підприємства з
іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний
комбінат", Директор з будівництва та реконструкції ПрАТ "ЗЗРК". Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких інших підприємствах.
Головний бухгалтер
1) посада
Фоменко Інна Вікторівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СА 266042 07.08.1996 Жовтневим РВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Запорізькій області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1969
4) рік народження**
вища
5) освіта**
5
6) стаж роботи (років)**
Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес Авто"
7) найменування підприємства та
м.Запоріжжя, заступник директора.
попередня посада, яку займав**
03.11.2014 постійно
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Відповідає за
фінансовий, податковий облік в Товаристві. Звітує перед керівництвом та податковими органами. Отримує
середньомісячну винагороду (заробітну платню) згідно штатного розкладу. Згідно наказу №569-К від
29.10.2014 року Фоменко Інну Вікторівну призначено на посаду головного бухгалтера. Зміни головного
бухгалтера у 2016 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа
емітента не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Попередні посади за остані 5 років: заступник директора
Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес Авто" м.Запоріжжя, Головний бухгалтер ПрАТ
"ЗЗРК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано

Голова Наглядової ради
Петер Плани
д/н 0 д/н
1974
вища
2
Акціонерне товариство "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.)
Словаччина, член Правління, комерційний директор
04.10.2016 3 роки

9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову
раду Товариства. Керує роботою Наглядової ради Товариства, організовує засідання. Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішенням Загальних зборів
Товариства від 20.09.2016 року Петера Плани обрано членом Наглядової ради, Наглядова рада згідно
п.10.2.17 та п.10.2.18 Статуту Товариства обрала Петера Плани Головою Наглядової ради 04.10.2016. На
Загальних зборах 20.09.2016 був переобраний членом Наглядової ради - представником акціонера АТ
"МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.), що володіє 57430967 простими іменними акціями ПрАТ "ЗЗРК" (51%).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж
роботи 21 років. Попередня посада яку особа обіймала пртягом останніх п'яти років і працює по теперішній
час - член правління, комерційний директор Акціонерного товариства "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.)
Словаччина Namestie Ludovita Stura 2, 811 02 BratislavaSR. Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради
Шиханов Олександр Юрiйович
д/н д/н д/н
1960
вища
1
Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з
обмеженою відповідальністю "Київ Секюрітіз Груп",
Генеральний директор
20.09.2016 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням "Про Наглядову
раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Рішенням Загальних зборів Товариства від 20.09.2016 року обрано на посаду. Посадова особа є
представником акцiонера Акцiонерне товариство "KSK Consulting, a.s.", Чехiя, що володiє 21395769 простих
iмениих акцiй (19%) емiтента - ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж
роботи 37 років. Останні 5 років обіймав посаду генерального директора. На тепер працює генеральним
директором Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Київ
Секюрітіз Груп", Генеральний директор, 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 24Б, офіс 1.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Секретар Наглядової ради
1) посада
Васильєва Мар'я Володимирівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
д/н д/н д/н
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1976
4) рік народження**
вища
5) освіта**
1
6) стаж роботи (років)**
Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний
7) найменування підприємства та
комбінат "Запоріжсталь", фінансовий директор.
попередня посада, яку займав**
04.10.2016 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням "Про Наглядову
раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Рішенням Загальних зборів Товариства від 20.09.2016 року обрана замість Байди Володимира
Володимировича на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Наглядова рада згідно п.10.2.17
та п.10.2.18 Статуту Товариства обрала Васильєву Мар'ю Володимирівну Секретарем Наглядової ради
04.10.2016. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи 23 роки. Попередні посади, які особа обіймала пртягом останніх п'яти років директор з капiтальних iнвестицiй фiнансової дирекцiї, директор з капiтальних iнвестицiй дирекцiї по
технiчному розвитку, фiнансовий директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. На сьогодні працює фінансовим директором Публічного акціонерного товариства "Запорізький
металургійний комбінат "Запоріжсталь", Південне шосе, 72, Запоріжжя, Запорізька область, 69000.
04.10.2016 рішенням Наглядової ради обрана секретарем Наглядової ради.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Член Наглядової ради
Кузьменко Сергій Васильович

юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

д/н д/н д/н
1962
вища
1
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.О.Р.", генеральний
директор
20.09.2016 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням "Про Наглядову
раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах емітентом не виплачувалась. Рішенням Загальних
зборів акціонерів Товариства від 20.09.2016 року замість Акціонерного товариства "МІНЕРФІН"
(MINERFIN, a.s.) Кузьменко С.В. обраний членом Наглядової ради - незалежним директором. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має. Загальний стаж роботи 37 років. Протягом останніх 5 років і по теперішній час особа працює
генеральним директором в ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.О.Р.", 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
будинок 63.
Голова Ревізійної комісії
1) посада
Батушанська Світлана Миколаївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
CО 703552 21.06.2001 Харківський РУ ГУ МВС України в м.
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Києві
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1958
4) рік народження**
вища
5) освіта**
2
6) стаж роботи (років)**
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська
7) найменування підприємства та
фірма "Заріс", директор
попередня посада, яку займав**
14.05.2014 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізійну
комісію. Здійснює контроль за фінансовою діяльністю Товариства, готує звіти для Загальних зборів
акціонерів. Винагорода в грошовій та в натуральній формах емітентом не виплачувалась. Переобрання у
2016 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи 41 рік . Попередня посада, яку обіймала особа протягом остніх п'яти років і по
теперішній час працює - директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Заріс".
Зараз працює "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЗАРІС" 04071 м. Київ, вул Введенська, буд 29/58, кв. 99.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Член Ревізійної комісії
Брацило Лілія Вікторівна
СА 611292 16.12.1997 Дніпроруднівським МВМ Василівського
РВ УМВС України в Запорізькій області,
1970
вища
2
Підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного
акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат",
економіст.
14.05.2014 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, та положенням "Про Ревізійну
комісію". Винагорода в грошовій та в натуральних формах емітентом не виплачувалася. Переобрання у
2016 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа Товариства не працює та не займає посад на будь яких інших підприємствах. Загальний
стаж роботи 26 років. Попередня посада, яку особа займала протягом останніх 5 років де працює і на
теперішній час: Підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства
"Запорізький Залізорудний комбінат" (емітент) економіст.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Член Ревізійної комісії
Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний
комбінат "Запоріжсталь"

юридичної особи
00191230
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
14.05.2014 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізійну
комісію. Винагорода в грошовій та натуральній формі емітентом не виплачувалась. Рішенням Загальних
зборів акціонерів Товариства від 14.05.2014 року Публічне Акціонерне Товариство "Запорізький
металургійний комбінат "Запоріжсталь"обрано членом Ревізійної комісії. Переобрання у 2016 році не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Член Правління
Отакар Яніцзек
д/н 38658479 15.01.2008 м. Трінець Чеська республіка
1963
неповна вища
2
"Моравія STEEL" м. Трінець, "Moravia steel a.s." in tne firms
database, заступник директора по закупівлі стратегічної
сировини.
15.05.2014 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, та Положенням про Правління.
Отримує середньомісячну винагороду (заробітну платню) згідно контракту. Рішенням Наглядової ради від
14.05.2014 року Отакара Яніцзек обрано членом Правління - Комерційним директором. Переобрання у 2016
році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи 34 роки. Попередні посади, яку обіймала особа протягом останніх 5 років - заступник
директора по закупівлі стратегічної сировини "Моравія STEEL" м. Трінець, "Moravia steel a.s." in tne firms
database, членом правління - комерційним директором ПрАТ "ЗЗРК". Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Член Правління
1) посада
Полторащенко Сергій Петрович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
АЕ 248373 13.05.1996 Терновським РВ ВС Дніпропетровської
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1959
4) рік народження**
вища
5) освіта**
2
6) стаж роботи (років)**
Товариство з обмеженою відповідальністю "Метінвест
7) найменування підприємства та
Холдинг", заступник директора
попередня посада, яку займав**
26.06.2014 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, та положенням "Про Правління".
Отримує середньомісячну винагороду (заробітну платню) згідно контракту. Рішенням Наглядової ради
Товариства від 25.06.2014 року Полторащенко Сергія Петровича обрано членом Правлінням - Технічним
директором. Переобрання у 2016 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 35 років. Попередні посади, яку особа обіймала
протягом останніх 5 років - заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Метінвест
Холдинг", членом правління - технічним директором ПрАТ "ЗЗРК". Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких інших підприємствах.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

Заступник голови правління
Альберт Косеги
BR 1377946 25.10.2011 Братислава III

або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

1962
вища
2
Акціонерне Товариство "МІНЕРФІН" (MINERFIN a.s.),
Братислава, Словаччина, радник Директора по стратегії для
країн Центральної і Східної Європи. D & D Drotaru Zrt.
Мішкольц, Венгрія, Голова Правління - Генеральний директор.
15.05.2014 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, та Положенням про Правління.
Отримує середньомісячну винагороду (заробітну платню) згідно контракту. Рішенням Наглядової ради
Товариства від 14.05.2014 року Альберта Косеги обрано заступником голови Правління - Фінансовим
директором Товариства. Переобрання у 2016 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи 28 років. Попередні посади які обіймала
особа - Акціонерне товариство "МІНЕРФІН" (MINERFIN a.s.) Братислава Словаччина, радник директора
по стратегії для країн Центральної і Східної Європи, Заступник Голови Правління- Фінансовий директор
ПрАТ "ЗЗРК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Голова Правління - Генеральний директор
1) посада
Короленко Михайло Костянтинович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
АЕ 785152 14.08.1997 Інгулецьким РВ ВС м. Кривий Ріг
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Дніпропетровської області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1962
4) рік народження**
вища
5) освіта**
2
6) стаж роботи (років)**
Міністерство промислової політики України, міністр.
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
15.05.2014 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління.
Керує роботою Правління Товариства, діє від імені товариства без довіреності. Отримує середньомісячну
винагороду (заробітну платню) згідно контракту. Рішенням Наглядової ради Товариства від 14.05.2014 року
Короленка Михайла Костянтиновича обрано Головою Правління - Генеральним директором Товариства.
Переобрання у 2016 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа
емітента не має. Загальний стаж роботи 38 рік. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх 5
років - Голова Правління Відкритого акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний
комбінат", міністр Міністерства промислової політики України, голова правління - генеральний директор
ПрАТ "ЗЗРК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член Правління

Бадов Олександр
Євгенійович

СА 173617 27.03.1996
Дніпрорудненським МВМ
Василівського РВ УМВС України
в Запорізькій області

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Фоменко Інна Вікторівна

СА 266042 07.08.1996 Жовтневим
РВ УМВС України в Запорізькій
області

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової
ради

Петер Плани

д/н 0 д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Шиханов Олександр
Юрiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Секретар
Наглядової ради

Васильєва Мар'я
Володимирівна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Кузьменко Сергій
Васильович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Голова Ревізійної
комісії

Батушанська Світлана
Миколаївна

CО 703552 21.06.2001
Харківський РУ ГУ МВС України
в м. Києві

0

0

0

0

0

0

Член Ревізійної
комісії

СА 611292 16.12.1997
Дніпроруднівським МВМ
Брацило Лілія Вікторівна
Василівського РВ УМВС України
в Запорізькій області,

0

0

0

0

0

0

Член Ревізійної
комісії

Публічне акціонерне
товариство "Запорізький
металургійний комбінат

33131289

29.51927428926

33131289

0

0

0

д/н 00191230 д/н

"Запоріжсталь"
Член Правління

Отакар Яніцзек

д/н 38658479 15.01.2008 м.
Трінець Чеська республіка

0

0

0

0

0

0

Член Правління

Полторащенко Сергій
Петрович

АЕ 248373 13.05.1996
Терновським РВ ВС
Дніпропетровської області

0

0

0

0

0

0

Заступник
Правління

Альберт Косеги

BR 1377946 25.10.2011
Братислава III

0

0

0

0

0

0

Голова Правління Генеральний
директор

Короленко Михайло
Костянтинович

АЕ 785152 14.08.1997
Інгулецьким РВ ВС м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області

0

0

0

0

0

0

33131289

29.51927428926

33131289

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Акцiонерне товариство
"KSK Consulting, a.s."

д/н

ЧЕХIЯ 11721 д/н м. Прага
11000 вул. В Целнiцi,10

21395769

19.0632

19.069137268

21395769

0

0

0

33131289

29.5193

29.528506212

33131289

0

0

0

57430967

51.1698

51.185773842

57430967

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Публiчне акцiонерне
69008 Запорiзька область
товариство "Запорiзький
00191230 д/н м. Запорiжжя Пiвденне
металургiйний комбiнат
шосе, 72
"Запорiжсталь"
Акцiонерне товариство
"Minerfin, a.s."

д/н

Словаччина 81102 д/н м.
Братислава Наместiє
Людовiта Штура, буд.2

Серія, номер, дата видачі
Прізвище, ім'я, по батькові
паспорта, найменування органу,
фізичної особи*
який видав паспорт**

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Усього 111958025 99.752220593008 99.783417322

прості
іменні

прості
іменні
111958025

прості на привілейовані
пред'явниіменні
ка

Кількість за видами акцій
прості на привілейовані
пред'явниіменні
ка
0

0

привілейо
-вані на
пред'явника

Привілейо
-вані на
пред'явника
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Опис

Чергові

Позачергові
X

20.09.2016
Дата проведення
99.76
Кворум зборів
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв та надання їй повноважень щодо засвiдчення бюлетенiв для
голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування цих Загальних зборiв.
2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для
кумулятивного голосування на всiх наступних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
3. Обрання секретаря Загальних зборiв.
4. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв.
5. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
8. Розгляд звiтiв Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Товариства.
9. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та
висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Затвердження рiчного звiту та балансу ПрАТ "ЗЗРК" за 2015 рiк.
11. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi.
12. Внесення змiн до Статуту ПрАТ "ЗЗРК" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення особи,
уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.
13. Про скасування Положень про органи управлiння Товариства.
14. Про затвердження в новiй редакцiї Положень про органи управлiння Товариства
Збори скликанi з iнiцiативи акцiонера власника бiльше 10% акцiй АТ "МIНЕРФIН" (MINERFIN a.s.). В
установленi Законом України "Про акцiонернi товариства" строки, вiд акцiонера ПрАТ "ЗЗРК" Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" (ПАТ
"Запорiжсталь") надiйшла пропозицiя про внесення доповнень до проекту порядку денного Загальних
зборiв питаннями 12, 13, 14.
По порядку денному:
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв та надання їй повноважень щодо засвiдчення бюлетенiв для
голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування цих Загальних зборiв -одностайно обрали
лiчильну комiсiю та надали їй повноважень;
2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для
кумулятивного голосування на всiх наступних Загальних зборах акцiонерiв Товариства - одностайне
рiшення, затверджений порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосувань;
3. Обрання секретаря Загальних зборiв - одностайно обрана секретар зборiв ;
4. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв - одностайно затверджений
регламент i порядок проведеня зборiв;
5. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства - одностайно
припинено повноваження членiв Наглядової ради;
6. Обрання членiв Наглядової ради Товариства - кумулятивним голосуванням обрано нових членiв;
7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства - бiльшiстю голосiв
затвердженi умови контрактiв з членами наглядової ради та обрано особу, яка буде пiдписувати цi
контракти;
8. Розгляд звiтiв Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння Товариства - щодо визнання роботи
правлiння задовiльною - 51,29% голосiв не були врахованi у зв'язку iз визначенням бюлетенiв не
дiйсними, рiшення не прийняте;
9. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та
висновкiв Ревiзiйної комiсiї - одностайно затвердженi звiт та висновки ревiзiйної комiсiї;
10. Затвердження рiчного звiту та балансу ПрАТ "ЗЗРК" за 2015 рiк - одностайно затверджений рiчний звiт
та баланс пiдприємстра;
11. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку Товариства за пiдсумками роботи в 2015 роцi бiльшiстю голосiв чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами дiяльностi у 2015 роцi в
розмiрi 232 085 тис. грн. вирiшено залишити нерозподiленим;
12. Внесення змiн до Статуту ПрАТ "ЗЗРК" шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення особи,
уповноваженої на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї - бiльшiсть утрималася при голосування
за прийняття нового статуту, тому рiшення не прийняте;
13. Про скасування Положень про органи управлiння Товариства - бiльшiсть утрималася при голосування
за прийняття скасувааня положень про органи управлiння Товариста, тому рiшення не прийняте;

14. Про затвердження в новiй редакцiї Положень про органи управлiння Товариства - бiльшiсть
утрималася при голосування за затвердження положень у новiй редакцiї, тому рiшення не прийняте.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

62/08/1/11

Запорізьке
територіальне
Управління
Державної комісі з
цінних паперів та
фондового ринку

UA 4000118509

Акція проста
бездокумент
арна іменна

29.04.2011

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

1.00

112236123

112236123.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

За звітний період торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, фактів лістингу/делістингу у цінних паперів емітента на
фондових біржах не було, додаткової емісії не здійснювалось, спосіб розміщення- закритий, дострокового погашення не здійснювалось.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

- земельні ділянки

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
3516747.0
3531606.0
00
00
2495516.0
2474803.0
00
00
815391.00
868861.00
0
0
176160.00
161204.00
0
0
250.000
250.000

- інші

29430.000

26488.000

0.000

0.000

29430.000

26488.000

2. Невиробничого призначення

1099.000

842.000

0.000

0.000

1099.000

842.000

- будівлі та споруди

478.000

450.000

0.000

0.000

478.000

450.000

- машини та обладнання

92.000

20.000

0.000

0.000

92.000

20.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

529.000
3517846.0
00

372.000
3532448.0
00

0.000

0.000

0.000

0.000

529.000
3517846.0
00

372.000
3532448.0
00

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди
- машини та обладнання
- транспортні засоби

- інші
Усього

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
3516747.0
3531606.0
00
00
2495516.0
2474803.0
00
00
815391.00
868861.00
0
0
176160.00
161204.00
0
0
250.000
250.000

Пояснення : Терміни використання основних засобів за всіма основними групамибудівлі, споруди в середньому 20 років, машини і обладнання 5 років (компьютерна
техніка 2 роки), транспортні засоби 5 років. Умови користування основними
засобами за всіма основними групами - використовуються за призначенням, стан
задовільний. Первісна вартість основних засобів 11469058 тис. грн. Ступінь зносу
основних засобів 69,2%. Ступінь використання основних засобів - 100%. Сума
нарахованого зносу основних засобів 7936610 тис. грн. Суттєвих змін у вартості
основних засобів за звітний період не відбулося. Обмежень на використання майна
емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

4762605

4202818

Статутний капітал (тис.грн.)

112236

112236

112236
112236
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(4762605.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(112236.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
21.000

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
40000.00
Х
Кредитний договiр з ПАТ "УкрСиббанк" вiд
29.12.2016
20000.00
05.01.2017
23.06.2015р. №5242018/1 по 30.05.2017
Кредитний договiр з ПАТ "УкрСиббанк" вiд
29.12.2016
20000.00
21.000
05.01.2017
23.06.2015р. №5242018/1 по 30.05.2017
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
Х
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
Х
випуском) :
д/н
01.01.1900
0.00
0.000
01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
д/н
01.01.1900
0.00
0.000
01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
д/н
01.01.1900
0.00
0.000
01.01.1900
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
д/н
01.01.1900
0.00
0.000
01.01.1900
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
д/н
01.01.1900
0.00
0.000
01.01.1900
Податкові зобов'язання
Х
103224.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
1544056.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
1687280.00
Х
Х
Опис Вiдстроченi податковi зобов'язання 258230 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та
послуги 367114 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: пенсiйнi зобов'язання 357867 тис.грн;
зi страхування 5615 тис.грн.; з оплати працi 18877 тис.грн.; розрахунки з учасниками 267 567 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання 46960 тис.грн

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Руда залiзна

4512000 тон

99.6

4494482 тон

2691043.08

2725030.70

99.99

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5
6

2
Сировина та основнi матерiали
Допомiжнi матерiали, запчастини, МШП
Енерговитрати
Оплата працi
Нарахування на оплату працi
Амортизацiя

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
20.09.2016
21.09.2016
04.10.2016
05.10.2016

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2014
2015
2016

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
1
0
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
д/н

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
д/н

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?

(осіб)
4
0
2
2
0
0

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

Так

2
0

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

д/н

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

Так

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/н д/н

Ні
X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Так

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть)

д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) Останній раз членів Наглядової ради було переобрано у 2016 році.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
пресі,
розміщуєтьс
Копії
Інформація
надаються для
оприлюднюється в
документів я на власній
розповсюд
ознайомлення
загальнодоступній
інтернет
надаються
жується на
безпосередньо
базі НКЦПФР про
торінці
на запит
загальних
в акціонерному
ринок цінних
акціонера акціонерного
зборах
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Ні
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Так
Так
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Ні
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
Ні
Так
Так
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Так

Ні
X
X

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

Так

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так
X

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) стороній аудитор

Ні
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X

X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) кошти з операційної діяльності комбінату

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 наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
д/н

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У
ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ РУД
Середня кількість працівників 4631
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 71674 Запорiзька область Василiвський с. Мала Бiлозерка
Веселiвське шосе, 7 км, т.(06175) 6-28-30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2017

Коди
01
01
00191218

2320983301
111

за КВЕД

07.10

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

14952

45575

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

22364
7412
955850
3517846
11180191
7662345
---

56118
10543
1245571
3532448
11477956
7945508
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

190
455
--4489293

190
361
--4824145

1100

410550

539547

1101
1102
1103
1104
1110

367938
336
41625
651
--

449940
78
88758
771
--

1125

521278

690105

1130

14546

12472

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

464644
351631
11097
-35958
9
35949
-1379
1459452

294629
174048
56579
-30453
1
30452
260
1695
1625740

Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1200

--

--

1300

5948745

6449885

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

112236

112236

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

2468902
3317
48065
1570298
--4202818

2274203
3243
48065
2324858
--4762605

1500

256712

258230

Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1505
1510
1515
1520
1521
1525
1595

242326
--84511
24690
-583549

357867
--31536
--647633

1600

111000

40000

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

275261
93824
-349
15131

367114
103224
-5615
18877

1635

95

63

1640

267567

267567

1660
1665
1690
1695

392721
920
5510
1162378

231571
920
4696
1039647

1700

--

--

Баланс

1900

5948745

6449885

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Облікова політика Компанії відповідає положенням НП(С)БО та П(С)БО.
Компанія послідовно застосовує прийняту облікову політику до аналогічних
операцій, подій та умов, які відбувались в попередніх звітних періодах та
відбулись за звітний період, що закінчився 31.12.2016 р.
При складанні фінансових звітів визначити межу суттєвості :
- для визначення суттєвості окремих об'єктів обліку , що відносяться до активів,
зобов'язань та власного капіталу - в розмірі 5% від підсумку всіх активів, всіх
зобов'язань та власного капіталу.
- для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат - 2% від чистого
прибутку
( збитку) товариства.
- для визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю об'єктів
обміну не повинна перевищувати 10%.
- для інших господарських операцій - в розмірі 5% від чистого прибутку ( збитку)
товариства.
а) Основні засоби
Компанія здійснює переоцінку основних засобів для визначення справедливої вартості
. Переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регулярністю, з тим щоб
уникнути значних розбіжностей між їх балансовою та справедливою вартістю. Остання

переоцінка проведена станом на 31.12.2014 р. Облік зазначених активів ведеться
відповідно до вимог П(С)БО. Наступні придбання враховувалися за історичною
вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від
знецінення. Історична вартість об'єкта основних засобів включає (а) покупну ціну,
включаючи імпортні мита та податки, що не підлягають відшкодуванню, за
вирахуванням торговельних та інших знижок; (б) будь-які витрати, які безпосередньо
стосуються доставки активу в місце розташування і доведення його до стану, що
забезпечує функціонування відповідно до намірів керівництва підприємства; (в)
первісну оцінку витрат на демонтаж та видалення об'єкта основних засобів і
відновлення території на якій він розташований, зобов'язання за якими Компанія
бере на себе або при придбанні даного об'єкта, або внаслідок його експлуатації
протягом певного періоду часу в цілях, не пов'язаних з виробництвом запасів
протягом цього періоду.
Основні засоби відображаються за вартістю, яка відповідає вартості придбання або
капітальних вкладень за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву на
знецінення, де це необхідно.
Збільшення вартості в результаті переоцінки визнається безпосередньо у іншому
сукупному доході , за винятком випадків ,коли це збільшення сторнує уцінку в
результаті попередньої переоцінки визнану у прибутку чи збитку.
Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати по мірі того,
як вони здійснюються. Вартість заміни значних компонентів основних фондів
капіталізується, а компоненти, які були замінені, списуються. Витрати на ремонт та
реконструкцію основних засобів враховуються в міру виникнення і включаються до
складу інших адміністративних або операційних витрат, якщо вони не підлягають
капіталізації.
При знеціненні основні засоби списуються до вартості використання або до
справедливої вартості мінус витрати на продаж, в залежності від того яка з них
вища. Зменшення балансової вартості відноситься на фінансовий результат. Збиток
від знецінення активу, визнаний в попередніх періодах, сторнується, якщо відбулися
зміни в розрахунках, які застосовувалися для визначення вартості використання
активу або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. При подальшому
продажу або вибутті переоцінених основних засобів наявна сума збільшення від
переоцінки, врахована в резерві переоцінки, перекладається безпосередньо до складу
нерозподіленого прибутку.
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин
активів, які збільшують строк їх корисної експлуатації або покращують їх здатність
генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не
відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відносяться на прибуток або
збиток того періоду, в якому вони були понесені.
Активи, що утримуються за договорами фінансової оренди, амортизуються протягом
меншого з термінів: терміну корисного використання аналогічно власним активам, або
терміну дії відповідної оренди.
Прибуток і збиток від вибуття активів визначається шляхом порівняння отриманих
коштів та балансовою вартістю цих активів і визнається у звіті про фінансові
результати.
Амортизація основних засобів розраховується за прямолінійним методом з метою
зменшення їх вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації.
Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б у
даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби актив вже
був у тому віці і в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації.
Коли Компанія має намір використовувати актив до кінця його фізичного існування,
ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю. Ліквідаційна вартість і терміни
експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.
б) Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному визнанні оцінюються
за первісною вартістю.
Після первинного визнання нематеріальні активи враховуються за первісною вартістю
за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення
корисності (в разі їх наявності).
Строк корисної експлуатації нематеріальних активів визначається за кожним об'єктом
окремо в період обліку на баланс.

Амортизація нараховується на основі прямолінійного методу
корисного використання.

протягом строків

в) Запаси
Одиницею бухгалтерського обліку запасів признавати їх найменування.
Оцінку запасів (матеріалів, палива, комплектуючих виробів та напівфабрикатів)
при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснювати за методом собівартості
перших за часом надходження запасів (ФІФО).
Запаси відображаються в фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок : або
собівартості, або чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації - це ціна
реалізації в ході звичайної діяльності товариства за вирахуванням витрат,
пов'язаних з продажем.
д)

Фінансові інвестиції

Облік фінансових інвестицій, що призначені для торгівлі, здійснювати в
бухгалтерському обліку за справедливою вартістю з віднесенням її змін на прибуток
або збиток періоду.
Інвестиції, що мають фіксований термін погашення, чи утримуються до погашення,
обліковуються по амортизованій собівартості. Інвестиції, що не мають фіксованого
терміну погашення, обліковуються по собівартості.
Фінансові інвестиції відображають в обліку та звітності відповідно до вимог
П(С)БО.
е )Дебіторська

та кредиторська заборгованість

Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як
поточна, або як довгострокова.
Дебіторська заборгованість класифікується як торгівельна дебіторська
заборгованість (заборгованість, що виникла за реалізовані товари та послуги вході
звичайної господарської діяльності) і інша (не торгова) дебіторська
заборгованість.
Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється по справедливій
вартості переданих активів.
В фінансовій звітності короткотермінова дебіторська заборгованість оцінюється і
відображається по чистій вартості реалізації. Чиста вартість реалізації
дебіторської заборгованості оцінюється з врахуванням наданих знижок, повернення
товарів і безнадійної заборгованості.
Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості формується резерв
сумнівних боргів . Резерв створюється виходячи з платоспроможності окремих
дебіторів.
Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з
одночасним зменшенням резерву сумнівних боргів.
Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстрочених податків на прибуток)
обліковується згідно її виду , по дисконтованій вартості.
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в балансі по
справедливій вартості отриманих активів чи послуг. Компанія здійснює перевід
частини довгострокової кредиторської заборгованості в склад поточної
заборгованості, якщо на дату складання звітності по умовам договору до повернення
частини боргу залишається менше ніж 365 днів.
є) Забезпечення
Державна пенсійна програма з визначеними внесками.
Компанія є учасником спеціального державного плану пенсійного забезпечення
працівників, які працюють в шкідливих умовах праці. Згідно з зазначеним
спеціальним планом працівники які працюють в шкідливих та особливо шкідливих
умовах праці мають право вийти на пенсію на 5 та 10 років, відповідно, раніше
встановленого загального пенсійного віку. Компанія, яка підпадає під критерії
спеціального пенсійного плану, повинна виплачувати пенсії відповідним
працівникам-пенсіонерам. Данні виплати проводяться починаючи з дати дострокового
виходу на пенсію та до досягнення загальновстановленого пенсійного віку.
Компанія нараховує такі резерви.
ж ) Доходи та витрати

Доходи товариства признаються на основі принципу нарахування , коли існує
впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод,
сума доходу може бути достовірно визначена , та у відповідності до вимог П(С)БО.
Витрати відображати одночасно зі зменшенням активів або зі збільшенням
зобов`язань, які призводять до зменшення власного капіталу, за умови , що ці
витрати можуть бути достовірно оцінені . Витрати, пов'язані з отриманням доходів,
признаються одночасно з відповідним доходом.
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображати в
складі витрат того періоду, в якому вони були здійснені.
При визначенні собівартості виробництва продукції, виконання робіт, надання
послуг, використовувати підхід "прямих витрат". Тобто, загальновиробничі витрати
вважати витратами періоду та відносити на фінансові результати періоду в якому
вони фактично понесені.
з) Витрати з

податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються в фінансовій
звітності товариство згідно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток".
Витрати з податку на прибуток, що відображаються в фінансовій звітності,
складаються з суми поточного і відстроченого податку на прибуток. Відстрочені
податки з прибутку розраховуються по тимчасовим різницям з використанням
балансового методу обліку активів та зобов'язань.
Поточний прибуток розраховується виходячи з оподатковуваного прибутку за рік
розрахований у відповідності з діючим законодавством України з використання
нормативної ставки у звітному періоді -18%.
Поточний податок. Поточні податкові активи і зобов'язання за поточний і попередні
періоди оцінюються за сумою, передбачуваної до отримання в якості відшкодування
від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та
податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки
і закони, прийняті або практично прийняті на звітну дату.
Відстрочений податок. Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом
балансових зобов'язань за всіма тимчасовими різницями на звітну дату між
балансовою вартістю активів і зобов'язань, для цілей фінансового обліку та
вартістю, яка приймається до уваги в податковому обліку.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними
тимчасовими різницями, крім випадків, коли:
o відкладене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання
гудвілу або активу, або зобов'язання в господарській операції, що не є об'єднанням
компаній, і яка на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський
прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток; і
o у відношенні оподатковуваних тимчасових різниць, що відносяться до інвестицій в
дочірні та асоційовані підприємства, а також з часткою участі в спільній
діяльності, якщо материнська Товариство може контролювати розподіл у часі
сторнування тимчасової різниці, або існує значна ймовірність того, що тимчасова
різниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими
різницями і перенесенню на наступні періоди невикористаних податкового кредиту та
податкових збитків, якщо існує ймовірність отримання неоподатковуваного прибутку,
відносно якого можна застосувати тимчасові різниці, а також використовувати
податкові кредити і податкові збитки, перенесені на наступні періоди, крім
випадків, коли:
o відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, виникає в
результаті первісного визнання активу або зобов'язання в господарській операції,
що не є об'єднанням компаній, і який на момент здійснення операції не впливає ні
на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток;
o у відношенні тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні та
асоційовані підприємства, а також з часткою участі в спільній діяльності,
відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує ймовірність сторнування
тимчасових різниць в осяжному майбутньому і буде отримана оподатковуваний
прибуток, відносно якої можна застосувати тимчасову різницю.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату
складання звіту про фінансове становище і зменшується, якщо більше не існує
ймовірності отримання достатньої оподатковуваного прибутку, яка дозволила б
реалізувати частину або всю суму такого відкладеного податкового активу. Невизнані
раніше відкладені податкові активи переоцінюються на кожну дату звіту про
фінансовий стан і визнаються тоді, коли виникає ймовірність отримання в

майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений
податковий актив.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку,
застосування яких очікується при реалізації активу або погашення зобов'язання, на
основі діючих або оголошених (і практично прийнятих) на дату звіту про фінансовий
стан податкових ставок і положень податкового законодавства. Податок на прибуток,
пов'язаний зі статтями, які відображаються безпосередньо у складі власного
капіталу, відбивається в складі власного капіталу, а не у звіті про сукупний
прибуток. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання
підлягають взаємозаліку за наявності повного юридичного права зарахувати поточні
податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, і якщо вони
відносяться до податків на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на
той же суб'єкт господарювання.
У даному звіті керівництво Компанії відобразило вплив Податкового кодексу на
поточні та відстрочені податки на прибуток. При розрахунку сум відстрочених
податкових активів і зобов'язань Компанія використовувало ставки податку, які, як
очікується, будуть діяти в період сторнування тимчасових різниць, які призвели до
виникнення відповідних відстрочених податкових активів і зобов'язань. Беручи до
уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових
активів і зобов'язань проводилася на основі суджень керівництва Компанії, які
базувалися на інформації, наявній у керівництва на момент складання цієї
фінансової звітності.
и) Операції з пов'язаними сторонами
Відповідно до вимог П(С)БО 23 "Розкриття інформації про пов'язані сторони"
пов'язаними вважаються сторони,одна з яких має можливість контролювати або у
значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При
розгляді питання,чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться зміст
взаємовідносин сторін, а не лише юридична форма.
Згідно до П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" Компанія
розкриває інформацію про компенсації провідному управлінському персоналу, яка
подається загальною сумою, а також для кожної із наведених далі категорій:
короткострокові виплати працівникам;
виплати по закінченню трудової діяльності;
інші довгострокові виплати;
виплати при звільненні;
платіж на основі виплат.
і) Ризики
Основні фінансові інструменти Компанії включають поточну кредиторську
заборгованість ,банківські кредити,цінні папери, фінансову оренду. Також Компанія
має інші фінансові інструменти,такі як дебіторська заборгованість,грошові кошти .
Основні ризики включають,кредитний ризик,валютний ризик та ризик ліквідності.
Кредитний ризик. Компанія укладає угоди виключно з відомими та фінансово
стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі
попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.
Відносно кредитного ризику,пов'язаного з іншими фінансовими інструментами,які
включають фінансові інвестиції доступні для продажу,та фінансові інвестиції до
погашення ,ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому
максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.
Ризик ліквідності. Компанія здійснює контроль ліквідності ,шляхом планування
поточної ліквідності. Компанія аналізує терміни платежів,які пов'язані
дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами.

Голова Правлiння Генеральний директор

________________

Голова Правлiння - Генеральний
директор Короленко Михайло
Костянтинович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Фоменко Iнна Вiкторiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00191218

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2016 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

2725031

2275484

2050

(1889621)

(1722846)

2090

835410

552638

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
27498
(116892)
(43612)
(124057)

(--)
102227
(124681)
(51033)
(79739)

2190

578347

399412

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-5176
1
(51853)
(--)
(--)

(--)
--2465
(16140)
(--)
(60735)

2290

531671

325002

2295
2300

(--)
-97222

(--)
-92917

2305

--

--

2350

434449

232085

2355

(--)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

128306
128306

---

2455

23095

--

2460
2465

105211
539660

-232085

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
1030304
625855
127452
290678
72395
2146684

За аналогічний
період попереднього
року
4
907504
445469
163501
280661
181164
1978299

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
112236123
112236123
3.87084820

За аналогічний
період попереднього
року
4
112236123
112236123
2.06000000

2615

3.87084820

2.06000000

2650

--

--

Згідно вимогам П(С)БО № 15 "Дохід", на підприємстві дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх
наведених нижче умов:
"
покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на
продукцію (товар, інший актив);
"
підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою
продукцією (товарами, іншими активами);
"
сума доходу ( виручка) може бути достовірно визначена;
"
є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних
вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно
визначені.
Аналіз доходів та витрат:
Чистий дохід від реалізації продукції за звітний період становить
тис.грн.

2 275 031

Собівартість реалізованої продукції становить (1889621) тис.грн.
Адміністративні витрати становлять (116892) тис.грн.
У статті "Адміністративні витрати" - відображено загальногосподарські витрати,
пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства (витрати на утримання
адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, на
утримання основних засобів, охорону, юридичні, аудиторські та інші).
Витрати на збут становлять( 43612) тис. грн.
Стаття "Витрати на збут" склалася з витрат, пов'язаних з реалізацією продукції
( витрати пов'язані з пошуком ринку збуту продукції, транспортні витрати на
доставку продукції, утримання підрозділів, що займаються збутом продукції,
рекламу, тощо ).
Стаття " Інші операційні витрати" становить

(96559 ) тис. грн.

Стаття " Інші операційні витрати" склалася з витрат операційної оренди, утримання
об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення
,витрат від
зміни вартості активів ,які оцінюються за справедливою вартістю .
тис. грн.

Стаття " Інші

Голова Правлiння -

фінансові витрати" відображає

________________

проценти у сумі

Голова Правлiння - Генеральний

51853

Генеральний директор

директор Короленко Михайло
Костянтинович
(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Фоменко Iнна Вiкторiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У
ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

за ЄДРПОУ

2017

Коди
01
01
00191218

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2016 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

2856781

2796103

3005
3006
3010
3015
3020

140127
39128
9847
1452
5976

--10964
361
7081

3025

1293

4294

3035
3040
3095

3
287
1093771

-323
1304753

3100

(1191476)

(757514)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3190
3195

(439236)
(128424)
(407628)
(51319)
(3027)
(353282)
(27659)
(17)
(2118)
(1190428)
722551

(390080)
(227132)
(480288)
(203003)
(306)
(276979)
(573628)
(101)
(422)
(1299331)
395383

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

--116

--121

3255

(--)

(--)

3260
3270
3275
3290
3295

(644715)
(--)
(155)
(--)
-644754

(440736)
(--)
(--)
(--)
-440615

3300

--

--

3305
3340

1616000
--

1075000
--

3345

(--)

(--)

3350
3355

1687000
(--)

1094582
(--)

Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3360
3390
3395
3400
3405
3410
3415

(16185)
(--)
-87185
-9388
35958
3883
30453

(16140)
(--)
-35722
-80954
74250
42662
35958

Звiт про рух грошових коштiв складено за прямим методом.
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом пiдприємства, крiм
облiкових оцiнок, були зробленi певнi судження, якi мають суттєвий вплив на суми,
якi визнанi у фiнансовiй звiтностi . Такi судження зокрема включають:
судження щодо операцiй,подiй або умов за вiдсутностi конкретних П(С)БО;
судження щодо основних засобiв;
судження щодо запасiв;
судження щодо вiдстрочених податкiв;
судження щодо дебiторської заборгованостi;
судження щодо забезпечень;
судження щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв;
судження щодо податкiв;
iншi судження.

Голова Правлiння Генеральний директор

________________

Голова Правлiння - Генеральний директор
Короленко Михайло Костянтинович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Фоменко Iнна Вiкторiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00191218

Звіт про власний капітал
за 2016 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатНеопла- Вилуний
РезерКод
(пайови у дооцін- ковий
чений
Всього
вний прибуток чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4000 112236 2468902
3317
48065
1570298
--4202818
4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

112236

2468902

3317

48065

1570298

--

--

4202818

4100

--

--

--

--

434449

--

--

434449

4110

--

--

--

--

105211

--

--

105211

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--112236

-194699
-194699
2274203

-74
-74
3243

--48065

214900
754560
2324858

----

----

20127
559787
4762605

Власний капiтал пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 4 762605
тис. грн., у тому числi:
Статутний капiтал - 1 112 236 тис. грн.
Капiтал у дооцiнках - 2 274203 тис. грн..
Додатковий капiтал
- 3 243 тис. грн.
Резервний капiтал
- 48 065 тис. грн..
Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 2324858 тис. грн.

Голова Правлiння Генеральний директор

________________

Голова Правлiння - Генеральний директор
Короленко Михайло Костянтинович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Фоменко Iнна Вiкторiвна

(підпис)

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів
Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності
Думка аудитора

Товаариство з обмеженною відповідальністю
"Аудиторська компанія "Аваль"
32440628
вул. Рекордна б. 11, кв.9 м. Запоріжжя Україна
69032
3167
28.03.2003
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
2016 рік
Безумовно-позитивна

