
Титульний аркуш

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

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента

Голова правління Фурман О.І.

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

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

(дата)

22.04.2013
М.П.

за                   рік2012

1. Загальні відомості

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

00191218
Веселівське шосе, 7 км, с. Мала Білозерка, 
Василівський, Запорiзька область, 71672, 
Україна

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

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

22.04.2013

2.2. Річна 
інформація 
опублікована у

(дата)

24.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№ 79 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

Закрите акціонерне товариство

2.3. Річна 
інформація 
розміщена на 
власній сторінці

в мережі 
Інтернет

www.zgrk.com.ua

(адреса сторінки)

(дата)

24.04.2013

1.6. Електронна поштова адреса емітента info@zgrk.com.ua
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Зміст

1. Основні відомості про емітента:
Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;
Xв) банки, що обслуговують емітента;
Xг) основні види діяльності;
Xґ) 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:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
Xб) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
X5. 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:

Xа) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
Xд) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
Xв) інформація про зобов'язання емітента;

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.

X14. 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;

г) інформація про похідні цінні папери;

Xг) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
Xґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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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.

     Інформація про Загальні збори акціонерів відсутня  у зв'язку з тим, що Товариством у звітному 
періоді загальних зборів не проводилося.

     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.

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.

X25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

X26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії).

X27. Аудиторський висновок.
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності
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)
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     Товариство, у звітному періоді, не замовляло бланків сертифікатів акцій, сертифікатів 
облігацій, сертифікатів інших цінних паперів.

     У звітному періоді власникам сертифікати акцій, сертифікати облігацій, сертифікати інших 
цінних паперів Товариством не видавалися.

     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.

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

ЗАТ "Запорізький залізорудний комбінат"

Запорізька обл., Василівський р-н

71674

с. Мала Білозерка

Веселівське шосе, 7 км

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування
3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

Закрите акціонерне товариство

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

А00 № 383649
05.12.1996
Василівська районна державна адміністрація Запорізької області

112236123,00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний 
капітал (грн.)

112236123,003.2.5. Сплачений статутний 
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

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИЙ  КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
"ІНДУСТРІАЛБАНК"

313849

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИЙ  КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
"ІНДУСТРІАЛБАНК"

313849

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

26009032350001

26002010000035

3.4. Основні види діяльності

07.10

46.72

42.99

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Добування залізних руд

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

[2010]Оптова торгівля металами та металевимирудами
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 

(дозволу)

1 2 3 4 5

Ліцензія на користування 
надрами Південно-
Білозірського родовища

1571 07.09.1998 Державний комітет України  
по геології і використанню 
надр

вісімнадця
ть років

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

4586 18.12.2007 Міністерство охорони 
навколишнього середовища 
України

Двадцять 
років

Опис:  Дію виданого спеціального дозволу планується продовжити на наступний термін за 
умови відсутності змін у діючому законодавстві України.
Ліцензія. Видобування 
корисних копалин із 
родовищ, що мають 
загальнодержавне 
значення та включені до 
Державного фонду 
родовищ корисних 
копалин

АВ №391248 11.04.2008 Державна геологічна служба 01.06.2013

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.

© SMA 001912182012 р. 



1 2 3 4 5

Дозвіл. Продовження 
експлуатації об’єкта 
підвищеної небезпеки: 
Базисного складу 
вибухових матеріалів

02/30800001857
4

24.01.2011 Державна служба гірничого 
нагляду та промислової 
безпеки

24.01.2016

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
Ліцензія. Надання 
освітніх послуг 
навчальними закладами, 
пов’язаних з одержанням 
професії

АГ №508790 11.05.2011 Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України

10 
березня 

2014 року

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
Свідоцтво про атестацію. 
Лабораторія 
автоматизації 
технологічних процесів

№   Е  13-11 27.05.2011 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі

27.05.2013

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
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1 2 3 4 5

Свідоцтво про атестацію. 
Вимірювальна фізико-
хімічна лабораторія

№   АВ  19-11 14.06.2011 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі

14.06.2013

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
Ліцензія. Господарська 
діяльність, пов’язана із 
створенням об’єктів 
архітектури

АВ №591639 25.08.2011 Державна архітектурно-
будівельна інспекція України

25 серпня 
2016 року

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
Ліцензія. Надання послуг 
і виконання робіт 
протипожежного 
призначення

АГ №595815 09.12.2011 Державна інспекція 
техногенної безпеки України

Строк дії 
необмежен

ий

Опис:  За умови змін у діючому законодавстві України дію виданої ліцензії планується 
продовжити.
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1 2 3 4 5

Ліцензія. Загальна 
медична практика

АГ № 597901 27.04.2012 Міністерство охорони 
здоров'я України

Термін дії 
ліцензії 

необмежен
ий

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
Свідоцтво про атестацію 
Калібрувальна 
лабораторія

№ МС  03-12 11.06.2012 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі

11.06.2014

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
Свідоцтво про атестацію. 
Санітарно-технічної 
лабораторії

№ СЕ 05-12 11.06.2012 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі

11.06.2014

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
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Дозвіл. Виконувати 
роботи підвищеної 
небезпеки при добуванні 
залізних руд.

469-481.12.23-
13100

18.07.2012 Державна служба гірничого 
нагляду та промислової 
безпеки

18.07.2017

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
Дозвіл. Роботи 
підвищеної небезпеки: - 
вибухові роботи та 
роботи, пов’язані з 
використанням енергії 
вибуху

1132.12.30 23.07.2012 Державна служба гірничого 
нагляду та промислової 
безпеки

23.07.2017

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
Дозвіл.Роботи 
підвищеної небезпеки: - 
застосування шкідливих 
небезпечних речовин 1, 2 
і 3 класу небезпеки

1196.12.30 07.08.2012 Державна служба гірничого 
нагляду та промислової 
безпеки

07.08.2017

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
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Дозвіл. Експлуатувати 
устаткування підвищеної 
небезпеки при добуванні 
залізної руди підземним 
способом, при 
проведенні вибухових 
робіт

538.12.23-
13.10.0

08.08.2012 Державна служба гірничого 
нагляду та промислової 
безпеки

08.08.2017

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
Спеціальний дозвіл. 
Геологічне вивчення, у 
т.ч. дослідно-промислова 
розробка підземних вод, 
затвердження запасів 
ДКЗ України
(водозабір підприємства 
на території бази 
відпочинку "ГІРНИК" 
(свердловина № 1031-В))

4238 24.10.2012 Державна служба геології та 
надр України

5 років

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
Спеціальний дозвіл. 
Геологічне вивчення, у 
т.ч. дослідно-промислова 
розробка підземних вод, 
затвердження запасів 
ДКЗ України (водозабір 
підприємства на 
шахтному полі 
свердловини №№ 25, 
400, 401)

4287 25.12.2012 Державна служба геології та 
надр України

3 роки

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 
змін у діючому законодавстві України.
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6. Інформація про посадових осіб емітента

0

0
д/н

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.

д/н

Акціонерне товариство "Minerfin, a.s.", 
Словаччина

д/н, д/нд/н

Голова Наглядової ради

юридична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

0

0
д/н

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.

д/н

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

д/н, д/нд/н

Член Наглядової ради

юридична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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0

0
д/н

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.

д/н

Відкрите акціонерне товариство 
"Запорізький металургійний комбінат 
"Запоріжсталь"

д/н, 00191230д/н

Член Наглядової ради

юридична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1955

30
Даних не надано, директор представництва  “MINERFIN, 
a.s.” в Україні

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.

вища

Замишляєв Сергій Олександрович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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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.

1957

23
Первинна організація профспілки металургів і гірників 
України на ЗАТ  "Запорізький 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.

вища

Григорчук Олександр Сергійович

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

Член Наглядової ради

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1952

27
Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого 
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.

вища

Собурь Ніна Михайлівна

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1955

33
Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого 
акціонерного товариства "Запорізький залізорудний 
комбінат", Голова правління.

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням 
"Про правління".

вища

Фурман Олександр Іванович

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

Голова Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Отримує середньомісячну винагороду - 37920 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 планово-
економічного 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.

1960

29
Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого 
акціонерного товариства "Запорізький залізорудний 
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 - 27932 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.

вища

Зубко Андрій Миколайович

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

Член Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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1956

37
Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого 
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 - 26954  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.

вища

Клімашевський Данило Іванович

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

Член Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав

1954

24
Державна податкова адміністрація у Василівському районі, 
заступник начальника відділу документальних перевірок.

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та 
положенням "Про правління". 

вища

Клочков Валерій Васильович

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

Головний бухгалтер

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Згідно штатного розкладу, отримує середньомісячну винагороду - 24795  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 бухгалтер-
ревізор, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1973

14
Підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого 
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 - 24121  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.

вища

Поліон Андрій Володимирович

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

Член Правління

фізична особа

6.1.1. Посада

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав
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Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи

Дата 
внесення 
до реєстру

Кількість
 акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 9 101 3

Акціонерне товариство 
"Minerfin, a.s." 
Словаччина

15.09.1998 57430967 51,16980000000 57430967 0 0 0Голова Наглядової ради д/н, д/н, д/нюридична особа

Відкрите акціонерне 
товариство "Запорізький 
металургійний комбінат 
"Запоріжсталь"

27.03.2003 33131289 29,51930000000 33131289 0 0 0Член Наглядової ради д/н, 00191230, д/нюридична особа

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

15.01.2004 21395769 19,06320000000 21395769 0 0 0Член Наглядової ради д/н, юридична особа

Фурман Олександр 
Іванович

15.10.1998 11238 0,01000000000 11238 0 0 0Голова Правління СА, 316640, 
19.12.1996, 
Дніпроруднівський 
МВМ Василівського 
РВ УМВС України в 
Запорізькій області

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Собурь Ніна Михайлівна
15.10.1998 8251 0,00740000000 8251 0 0 0Голова Ревізійної 

комісії
д/н, д/н, 01.01.1900, д/нфізична особа

Замишляєв Сергій 
Олександрович

27.03.2008 1000 0,00090000000 1000 0 0 0Член Наглядової ради д/н, д/н, 01.01.1900, д/нфізична особа

Зубко Андрій 
Миколайович

15.10.1998 266 0,00030000000 266 0 0 0Член Правління СА, 427220, 
20.03.1997, 
Дніпроруднівський 
МВМ Василівського 
РВ УМВС України в 
Запорізькій області

фізична особа

Поліон Андрій 
Володимирович

01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління СА, 883153, 
29.09.1998, 
Дніпроруднівський 
МВМ Василівського 
РВ УМВС України в 
Запорізькій області

фізична особа

Клочков Валерій 
Васильович

01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0Головний бухгалтер СВ, 067177, 01.10.1999, 
Дніпроруднівський 
МВМ Василівського 
РВ УМВС України в 
Запорізькій області

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Клімашевський Данило 
Іванович

01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління СА, 225295, 
06.09.1996, д/н

фізична особа

Григорчук Олександр 
Сергійович

01.01.1900 0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради д/н, д/н, 01.01.1900, д/нфізична особа

Усього: 111978780 99,77090000000 111978780 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 
код за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Акціонерне товариство 
"Minerfin, a.s."

д/н Наместіє Людовіта Штура, буд.2, 
м. Братислава, 81102, 
Словаччина

15.10.1998 57430967 51,1698 57430967 0 0 0

Відкрите акціонерне 
товариство "Запорізький 
металургійний комбінат 
"Запоріжсталь"

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

27.03.2003 33131289 29,5193 33131289 0 0 0

Акціонерне товариство "KSK 
Consulting, a.s."

д/н вул. В Целніці,10, м. Прага 1, 
11721, Чехія

15.01.2004 21395769 19,0632 21395769 0 0 0
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П.І.Б. фізичної особи Дата 
внесення

 до 
реєстру

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт

Фізичні особи 01.01.1900 0 0 0 0 0 0д/н, д/н, д/н

111958025 99,7523 111958025 0 0 0Усього:
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифіка-
ційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість 
акцій (штук)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн.)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

11.1. Інформація про випуски акцій
11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
29.04.2011 62/08/1/11 Запорізьке територіальне 

Управління Державної комісі з 
цінних паперів та фондового ринку

1,00 112236123,00112236123 100

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.

UA 4000119509UA 
4000119509

Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
              0Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів 

цінних паперів (штук)
              0у тому числі:

сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій

              0Загальна кількість виданих власникам сертифікатів 
цінних паперів (штук)

              0у тому числі:
сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій

              0Кількість виданих власникам сертифікатів цінних 
паперів (штук) у звітному періоді

              0у тому числі:
сертифікатів акцій

              0сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
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13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн.)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн.)
Основні засоби, всього 

(тис.грн.)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

256087 1136002 0 0 256087 1136002

226259 518814 0 0 226259 518814

19871 93673 0 0 19871 93673

11347 18691 0 0 11347 18691

24032 20940 0 0 24032 20940

21887 19026 0 0 21887 19026

1282 1133 0 0 1282 1133

9 15 0 0 9 15

854 766 0 0 854 766

537596 1788120 0 0 537596 1788120

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 

Первісна вартість основних засобів:  1 831 942 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів: 54,5%.

Ступінь використання основних засобів:  100%

Сума нарахованого зносу: 43 823 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: 

За станом на 31.10.2012 року на підприємстві незалежним експертом проведена переоцінка об'єктів основних засобів. 
В результаті переоцінки справедлива вартість об'єктів основних засобів, яка була прийнята за первинну вартість, 
склала суму  1 806 399 тыс.грн.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не має.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

513564 1767180 0 0 513564 1767180
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)

2785023
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 2672787 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2672787 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 1146847 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 
1146847 тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 112236

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

1259083
112236
112236
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

17036

0

330984

387985

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

39965Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Відстрочені податкові зобов’язання 210827 тис.грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги 94138 тис.грн.
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 75 тис.грн.;
зі страхування 7656 тис.грн.; 
з оплати праці 14237 тис.грн.;
Інші поточні зобов’язання 4051 тис.грн

Кредитний договір з АКБ "Сіті-банк 
Україна" від 07.11.2003р. №176 /кредитна 
лінія/

12.12.2012 11989 7,211 11.01.2013

Кредитний договір з АКБ "Сіті-банк 
Україна" від 07.11.2003р. №176 /кредитна 
лінія/

14.12.2012 27976 7,209 11.01.2013

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

д/н 01.01.1900 0 01.01.1900X

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900
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у грошовій 
формі 

(тис. грн.)

у 
відсотках 
до всієї 

виробленої
 продукції

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у 
натуральній 

формі 
(фізична 
од. вим.)

у 
відсотках 
до всієї 
реалізо-
ваної 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний 
вид 

продукції у грошовій 
формі 

(тис. грн.)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7
1965321 99,5 4501098 тон4500000 тон 99,81 Руда залізна 1969761,8
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Відсоток 
від 

загальної 
собівартості 
реалізованої 
продукції (у 
відсотках)

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N
з/п

Склад витрат

31 2
5,41 Сировина та основні матеріали

29,42 Допоміжні матеріали, запчастини, МШП

18,33 Енерговитрати

23,34 Оплата праці

9,45 Нарахування на оплату праці

6,36 Амортизація
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2010 1 0

2011 1 0

2012 0 0

X

д/н

X

д/н

д/н

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія

Акціонери

Реєстратор

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарій X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень

X

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

5

0

0

3

0

3

д/н

так

X

д/н

X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? (так/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 (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

4Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?

д/нІнше (запишіть)
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X

Останній раз усіх членів Наглядової ради було переобрано у 2008 року.

так

3

1

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років?

 Так Ні

X

X

X

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори
 акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Загальний відділ

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ (юрист)

Секретар правління

Секретар загальних зборів

Секретар наглядової ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 
акціонерами

 

Фахівець з корпоративного управління так так так

© SMA 001912182012 р. 



ні

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

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 напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

так

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 

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)

© SMA 001912182012 р. 



X

X

X

X

д/н

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

так

ні

так

так

ні

ні

так

ні

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

ні

X

X

д/н

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Правління або директор

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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д/н

X

д/н

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

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

Ревізійна комісія 

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власнї 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)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ

X

д/н

X

ні

01.01.1900

д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

 Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 
(далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

суду

Інше (запишіть)

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

так

ні

ні

ні

ні

Переведення випуску акцій товариства із документарної форми існування у бездокументарну, 
відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

;

;
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535 655

4095 4602

3560 3947

270858 505219

537596 1788119

1173244 1831942

635648 43823

0 0

190 190

1020 875

67272 0

0 0

877471 2295058

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

     I. Необоротні активи

010

Нематеріальні активи:

011

012

020

030

031

032

040

045

050

060

070

080

     залишкова вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

     залишкова вартість

     первісна вартість

     знос

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

     інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Основні засоби:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Баланс
на р.31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

   

   

2013.01.01

00191218

2320983301

6544

13.10

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

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

Міністерство промислової політики України

Підготування та прядіння текстильних волокон

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Закрите акцiонерне товариство за КОПФГ 232

Адреса Веселівське шосе, 7 км, с. Мала Білозерка, Василівський, Запорiзька область, 71672, Україна

КОДИ

((

((

))

) )

Довгострокові біологічні активи:    

0 0

0 0

0 0

035

036

037

     справедлива (залишкова) вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація (( ))

МАЛА БIЛОЗЕРКА

0 0055Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

0 0056     первісна вартість інвестиційної нерухомості

0 0057     знос інвестиційної нерухомості

0 0065Гудвіл

0 0075Гудвіл при консолідації

(( ))

Середня кількість працівників (1) 4579

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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153378 164045

0 0

16 112

25835 27979

265 320

0 0

288121 688296

288272 688470

151 174

1 10479

11610 7147

0 0

0 0

2801 3437

0 0

20635 12

15189 1004

7529 4121

525380 906952

139 140

1402990 3202150

100

110

120

130

140

150

160

161

162

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Виробничі запаси

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

Векселі одержані

     чиста реалізаційна вартість

     первісна вартість

     резерв сумнівних боргів

     з бюджетом

     за виданими авансами

     з нарахованих доходів

     із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

     в національній валюті

     в іноземній валюті

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

     III. Витрати майбутніх періодів

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

   

   

   

   

(( ) )

205 12231     у тому числі в касі

0 0275     ІV. Необоротні активи та групи вибуття

1 2 3 4
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Голова правління Фурман Олександр Іванович

Клочков Валерій Васильович

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

     I. Власний капітал

Статутний капітал 300

310

320

330

340

350

360

370

400

410

420

430

440

450

460

470

480

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

112236 112236

0 0

0 0

157972 1281907

48065 48065

940810 1342815
0 0

0 0

24489 29142

0 0

0 0

24489 29142

0 0

0 0

0 210827

0 0

0 210827

42794 39965

0 0

0 0

33416 94138

1388 75

22781 17036

0 0

6069 7656

10798 14237

0 0

0 0

2172 4051

119418 177158

0 0

1402990 3202150

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал 

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення 

Цільове фінансування(2)

Усього за розділом II

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

Усього за розділом III

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

     з одержаних авансів

     з бюджетом

     з позабюджетних платежів

     зі страхування

     з оплати праці

     з учасниками

     із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом IV

     V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

( ( )

( (

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

     III. Довгострокові зобов'язання

     IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Пасив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

)

)

)

380 1259083 2785023Усього за розділом I

415 0 0Сума страхових резервів

416 0 0Сума часток перестраховиків у страхових резервах ( () )

375 0 0Накопичена курсова різниця

385 0 0Частка меншості

605 0 0Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0
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2189203 1896725

207234 176097

0 0

0 0

0 0

1981969 1720628

1148771 1037482

833198 683146

0 0

44188 777358

74255 64956

32887 35478

74266 825162

695978 534908

0 0

0 0

0 0

3378 7559

2790 4819

0 0

151780 17745

544786 519903

0 0

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010

Податок на додану вартість 015

Акцизний збір 020

 025

Інші вирахування з доходу 030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040

Валовий:
     прибуток

050

     збиток 055

Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток

100

     збиток 105

Доход від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи(1) 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток

170

     збиток 175

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2013.01.01
КОДИ

00191218

2320983301

6544

232

13.10

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Організаційно-правова 
форма господарювання
Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

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

Міністерство промислової політики України

Закрите акцiонерне товариство

Підготування та прядіння текстильних волокон

Звіт про фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

((

))

))

(

((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(( )

))

))

)

)

)

))

)

)

))

))

за 2012 рік

МАЛА БIЛОЗЕРКА

0 0     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

0 0     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( ( ))

0 0Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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142858 140247

401928 379656

0 0

0 0

0 0

0 0

401928 379656

0 0

753976 717968

320276 273039

127868 108901

80929 51869

38531 70504

1321580 1222281

112236123 112236123

112236123 112236123

3,58 3,38

3,58 3,38

0 0

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток

190

     збиток 195

Надзвичайні:
     доходи

200

     витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:
     прибуток

220

     збиток 225

Матеріальні затрати 230

Витрати на оплату праці 240

Відрахування на соціальні заходи 250

Амортизація 260

Інші операційні витрати 270

Разом 280

Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330

Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Найменування показника

1 2 3 4

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

(

)

(

((

(( ) )

))

)

Голова правління Фурман Олександр ІвановичКерівник

Примітки: В полях FP300_03, FP300_04, FP310_03, FP310_04 вказана недостовірна інформація через переповнення 
формату полів і неможливість розміщення на сайті stockmarket.gov.ua.

Істинні значення:

Середньорічна кількість простих акцій:
          звітний 112236123;          попередній 112236123;

Скоригована середньорічна кількість простих акцій:
          звітний 112236123;          попередній 112236123

0 0Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185

0 0     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

176

0 0     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

177 (( ))

0 0Частка меншості 215

0 0Забезпечення матеріального заохочення 226

(( ))

(( ))

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

1 2 3 4
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Клочков Валерій ВасильовичГоловний 
бухгалтер
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1787640 1894054

4694

7852 4143

0 0

0 0

5673

0 0

894761 793450

792274 821167

249 196

4015 3650

177550 66986

118023

1142

196420 416338

0 0

196420 416338

Звіт про рух грошових коштів
за рік2012

 Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

                    Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Покупців і замовників авансів

Повернення авансів

Бюджету податку на додану вартість

Отримання субсидій, дотацій

Цільового фінансування

Боржників неустойки (штрафів, пені)

Інші надходження

                    Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

Повернення авансів

Витрат на відрядження

Зобов'язань з податку на прибуток

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

Цільових внесків

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від операційної діяльності

   

2013.01.01

КОДИ

00191218

2320983301

232

13.10

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Вид економічної 
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

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

Закрите акцiонерне товариство

Підготування та прядіння текстильних волокон

МАЛА БIЛОЗЕРКА

0 0015Погашення векселів одержаних

15673

1100 132035Установ банків відсотків за поточними рахунками

0 2045Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

4878

7147 11623095Авансів

288413 244792105Працівникам

31710 18330115Зобов'язань з податку на додану вартість

172706 144169125Відрахувань на соціальні заходи

106894

607

865916145Інші витрачання 923735

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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Голова правління Фурман Олександр Іванович

Клочков Валерій Васильович

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: д/н

3 421

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:
     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Отримані:
     відсотки

     дивіденди

Інші надходження

Придбання:
     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Надходження власного капіталу

Отримані позики

Інші надходження

Погашення позик

   

0

0

0 0

0

0

141

98037

179735

0

566

-225861 -180989

0 0

-225861 -180989

0

481649

0

782773

233002

0

-5525 -248329

0 0

-5525 -248329

-34966 -12980

35824

158 1186

1016

350Сплачені дивіденди

360Інші платежі

370Чистий рух коштів до надзвичайних подій

380Рух коштів від надзвичайних подій

390Чистий рух коштів від фінансової діяльності

400Чистий рух коштів за звітний період

410Залишок коштів на початок року

420Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

430Залишок коштів на кінець року

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

96257

283

244

0

565

0

226002

0

0

0

767446

0

487174

0

0

47618

35824

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)
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112236 0 0 157972 48065 948103 0 0 1266376

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 (7208) 0 0 (7208)
0 0 0 0 0 (85) 0 0 (85)

112236 0 0 157972 48065 940810 0 0 1259083

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий
капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Залишок на початок року  010

Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок  030
Інші зміни  040
Скоригований залишок
на початок року    

 050

Коригування:           

2013.01.01
КОДИ

00191218
2320983301

6544
232

13.10

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

 

Підприємство

Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності

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

Міністерство промислової політики України
Закрите акцiонерне товариство

Підготування та прядіння текстильних волокон

Звіт про власний капітал
за р.2012

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

МАЛА БIЛОЗЕРКА

Одиниця виміру: тис. грн.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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0 0 0 1364228 0 0 0 0 1364228
0 0 0 (48) 0 0 0 0 (48)
0 0 0 53249 0 0 0 0 53249

0 0 0 (687) 0 0 0 0 (687)

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 (292644) 0 77 0 0 (292567)
0 0 0 0 0 401928 0 0 401928

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий
капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Переоцінка активів:           
060
070
080

090

100
110
120
130

140
150

160

170

Дооцінка основних засобів
Уцінка основних засобів
Дооцінка незавершеного
будівництва
Уцінка незавершеного
будівництва
Дооцінка нематеріальних активів
Уцінка нематеріальних активів
 
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
 

Розподіл прибутку:           

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

( (

(

(

(

(((((((

(

( ( (((

( (

( (

((( ( (

)

)

)

)

)

) )))))))

)

))

)

) ))))

)))))
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Голова правління Фурман Олександр Іванович

Клочков Валерій Васильович

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки: д/н

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 (163) 0 0 0 0 (163)
0 0 0 1123935 0 402005 0 0 1525940

112236 0 0 1281907 48065 1342815 0 0 2785023

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий
капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

Неоплаче-
ний

капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11
Внески учасників:           

180
190

 200

 210
 220

 230

 240
 250

 260

 270
 280
 290
 300

Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу

Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій

Списання невідшкодованих
збитків
Безкоштовно отримані активи
 
Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

Вилучення капіталу:           

Інші зміни в капіталі:           
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Права користування природними 
ресурсами

 010

Права користування майном 020

Права на комерційні позначення  030

Права на об'єкти промислової 
власності

 040

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік2012

2013.01.01
КОДИ

00191218
2320983301

6544
232

13.10  

Дата 

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

 

Підприємство

Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма 
господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

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

Міністерство промислової політики України
Закрите акцiонерне товариство

Підготування та прядіння текстильних волокон

Форма N 5                                                 Код за ДКУД 1801008I. Нематеріальні активи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Групи нематеріальних
активів

 Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшло
 за рік

 Переоцінка (до-
оцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік  Нараховано
амортизації

 за рік

Втрати від 
зменшення
корисності

 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

1 2 3 5 6 8 10 11 12

первісна 
(переоці
нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

4

первісної
(пере-

оціненої)
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

7 9

первісної
(пере-

оціненої)
 вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

13 14 15

МАЛА БIЛОЗЕРКА

0 0 0 0 0 0Авторське право та суміжні з ним права  050 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0  060 0 0 0 0 0 0 0

4095 507 0 387 0 0Інші нематеріальні активи  070 3560 0 0 0 0 4602 3947

4095 507 0 387 0 0Разом  080 3560 0 0 0 0 4602 3947

З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 0
                      вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 0
                      вартість створених підприємством нематеріальних активів 0
З рядка 080 графа 5   вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 0

0

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

0 0 0 0 0 0Гудвіл  090 0 0 0 0 0 0 0
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213 0 -5 0 0 0

Групи матеріальних
активів

 Код 
рядка

Залишок на 
початок року Надійшло

 за рік

 Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік  Нарахо-
вано

аморти-
зації 
за рік

Втрати 
від 
змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

Земельні ділянки      100
1 2 3 5 6 8 10 11 12

II. Основні засоби

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0
4

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0
7

0 0
9

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0
13

208
14

0
15

0 0 0 0 0 0Капітальні витрати на
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0

591017 29861 536758 23467 0 10239Будинки, споруди та  
передавальні пристрої

 120 313042 -323719 488 430 0 1167387 12360

497305 50537 -2434 60163 0 5222Машини та обладнання   130 269764 -301308 8203 6138 0 542427 22481

53925 14545 28391 7482 0 41Транспортні засоби    140 34046 -38388 326 252 0 96576 2888

25484 5395 -10395 3655 0 0Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)   

150 13894 -16128 751 695 0 19733 726

0 0 0 0 0 0Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0

369 3 0 24 0 0Багаторічні насадження 170 105 0 166 42 0 206 87

534 0 -396 22 0 0Інші основні засоби   180 400 -408 9 9 0 129 5

0

у тому числі     

16

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0
17

0
18

0
19

0 0 0 0

0 0 1695 42

0 0 2503 63

0 0 406 20

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

одержані за 
фінансовою орендою

передані в 
оперативну оренду

0 0 0 0 0 0Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© SMA 001912182012 р. 



1 2 3 5 6 8 10 11 124 7 9 13 14 15
129 6 0 6 0 0Бібліотечні фонди     190 129 0 0 0 0 135 135

4268 873 0 932 0 61Малоцінні необоротні  
матеріальні активи  

200 4268 0 61 59 0 5141 5141

0 0 0 0 0 0Тимчасові (нетитульні)
споруди             

210 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Природні ресурси      220 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Інвентарна тара       230 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Предмети прокату      240 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0Інші необоротні    
матеріальні активи

250 0 0 0 0 0 0 0

1173244 101220 551919 95751 0 15563Разом 260 635648 -679951 10004 7625 0 1831942 43823

З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

                                      вартість оформлених у заставу основних засобів

                                      залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

                                      первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

З рядка 260 графа 8    вартість основних засобів, призначених для продажу

З рядка 260 графа 5    вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких  існують обмеження права власності

0

0

0

0

0

0

0

0

16 17 18 19
0 0 0 0

0 0 3 3

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4607 128

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

                                      основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 0(2641)

                                      залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 0(2651)

З рядка 105 графа 14  вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю 0(269)
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III. Капітальні інвестиції

Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

Капітальне будівництво           280

Придбання (виготовлення) основних засобів 290

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310

Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів

320

Інші 330

Разом 340

288097 475570

78532 13908

859

420

0

0

367908 505219

0

0

15679

62

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

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

350

                  дочірні підприємства 360

                  спільну діяльність   370

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

380

                  акції  390

                  облігації 400

                   інші 410

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

190

0

0

довгострокові поточні

5

0

0

0

0

0

0

0

Разом 420 0 190 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                                                                                 за собівартістю                             (421)

                                                                                                за справедливою вартістю            (422)

                                                                                                за амортизованою собівартістю    (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:   за собівартістю       (424)

                                                                                                за справедливою вартістю            (425)

                                                                                                за амортизованою собівартістю   (426)

190

0

0

0

0

0

  капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість           (341)

  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

0

З рядка 340 графа 3
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V. Доходи і витрати

Найменування показника       Код  рядка Доходи Витрати 

1     2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
  Операційна оренда активів

440

  Операційна курсова різниця       450

  Реалізація інших оборотних  активів  460

  Штрафи, пені, неустойки          470

  Утримання об'єктів житлово-комунального
  соціально-культурного призначення

480

   Інші операційні доходи і витрати 490

       у тому числі: відрахування до резерву
       сумнівних боргів

491

685 519

8945 9016

9014

69

0

25475

32

44871

11407

5

8448

       непродуктивні витрати і втрати     492

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

500

                                 дочірні підприємства 510

                                 спільну діяльність 520

В. Інші фінансові доходи і витрати
       Дивіденди  

530

       Проценти 540

       Фінансова оренда активів         550

0

0 0

0

0

0

0 0

2790

0

0

        Інші фінансові доходи і витрати             560

Г. Інші доходи і витрати          
        Реалізація фінансових інвестицій

570

        Доходи від об'єднання підприємств 580

        Результат оцінки корисності 590

        Неопераційна курсова різниця     600

        Безоплатно одержані активи       610

        Списання необоротних активів     620

0 0

0 0

0

0

1889

0

17140

2330

0

0

X

X

X

X

        Інші доходи і витрати            630 1489 132310

X

X

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 
послугами)                                                                                                (631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 
сторонами                                                                                                 (632)

0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості 
продукції основної діяльності                                                                   (633)

0
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Види забезпечень і резервів 
Код  
рядка

Залишок
на початок

року

1     2 3

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам  

710

Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов'язань

730

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 

740

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

  760

 770

24489

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів 775 151

нарахо-
вано   

(створено)

4

65129

0

0

0

0

0

0

32

додаткові  
відраху-
вання

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Викорис-
тано у 
звітному 
році

6

60476

0

0

0

0

0

0

9

Сторно-
вано 
невико-
ристану 
суму у 
звітному 
році

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума 
очікуваного 
відшкоду-

вання витрат 
іншою 

стороною,
що врахована 
при оцінці 
забезпечення

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок
на кінець
року

9

29142

0

0

0

0

0

0

174

Збільшення
 за звітний рік

Разом 780 24640 65161 0 60485 0 0 29316

VI. Грошові кошти

Найменування показника       Код  рядка На кінець року

1     2 3
Каса         640

Поточний рахунок у банку                650

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові
книжки)

660

Грошові кошти в дорозі                  670

Еквіваленти грошових коштів             680

Разом 690

12

1004

0

0

0

1016

VII. Забезпечення і резерви

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

0

© SMA 001912182012 р. 



VIII. Запаси
Найменування показника       Код  рядка Балансова 

вартість на кінець 
року

Переоцінка за рік

1     2 3 4

Сировина і матеріали    800

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

810

Паливо 820

Тара і тарні матеріали  830

Будівельні матеріали    840

Запасні частини         850

Матеріали сільськогосподарського 
призначення

860

84104 0

0 0

29344

42

0

37174

0 0

0

0

0

0

збільшення чистої 
вартості реалізації*

уцінка

5

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880

Незавершене виробництво     890

Готова продукція              900

Товари 910

13381

112

27979

320 0

0

0

0

0

0

0

0

Разом  920 192456 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації  (921) 

                                                                                                             переданих у переробку         (922)

                                                                                                             оформлених в заставу           (923) 

                                                                                                             переданих на комісію           (924) 

Активи  на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)                                      (925)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

0

0

0

0

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника       Код  
рядка

Всього на 
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

1     2 3 4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

940

Інша поточна дебіторська заборгованість 950

688470 451703

3437 3412

до 12 
місяців

від 12 до 18 
місяців

від 18 до 36
 місяців

5
236627

0

6
14

25

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості                                   (951) 156

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами                               (952) 42645

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу                                                   (926) 0
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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

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році

970

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072)

980

51

52

702

 XI. Будівельні контракти

Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний 
рік                           

1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:  

            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

Відстрочені податкові активи:        
  на початок звітного року        

1220

  на кінець звітного року              1225

Відстрочені податкові зобов'язання:  
  на початок звітного року 

1230

  на кінець звітного року              1235

Включено до Звіту про фінансові результати - 
             усього

1240

             у тому числі:                  
                поточний податок на прибуток  

1241

157326

67272

0

0

210827

142858

157326

                зменшення (збільшення) відстрочених
                податкових активів

1242 67272

                збільшення (зменшення) відстрочених
                податкових зобов'язань

1243

Відображено у складі власного капіталу  - 
            усього                       

1250

            у тому числі:                 
              поточний податок на прибуток     

1251

              зменшення (збільшення) відстрочених
              податкових активів 

1252

-81740

292567

0

0

збільшення (зменшення) відстрочених 
              податкових зобов'язань             

1253 292567
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Нараховано за звітний рік                        1300

Використано за рік - усього             1310

в тому числі на:        
 будівництво об'єктів      

1311

 придбання (виготовлення) та поліпшення
 основних засобів

1312

       з них машини та обладнання                   1313

  придбання (створення) нематеріальних 
  активів                       

1314

  погашення отриманих на капітальні 
  інвестиції позик

1315

96138

96138

0

95751

95751

387

0

                1316 0

               1317 0

Голова правління Фурман Олександр Іванович

Клочков Валерій Васильович

Керівник

Головний 
бухгалтер
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Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності Підприємства з іноземними інвестиціями у формі закритого 
акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» (надалі – «Акціонерне 
товариство»)
Акціонерам,
Голові наглядової ради,
Голові правління
Акціонерного товариства

Загальна інформація про Акціонерне товариство
Акціонерне товариство було зареєстроване Райдержадміністрацією Василівського району 
05.12.1996р. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 00191218.
Засновниками Акціонерного товариства є: Фонд державного майна України, громадяни України, 
які підписали Установчий договір, Акціонерне товариство MINERFIN, a.s., зареєстроване як 
юридична особа Словацької республіки в торговому реєстрі Районного суду Братіслава 1.
Основними видами діяльності Акціонерного товариства є підземний видобуток залізної руди, 
оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів. Виробничі потужності Акціонерного 
товариства знаходяться у Василівському районі Запорізької області близько села Мала Білозерка. 
Станом на 31.12.2012р. середньооблікова чисельність працівників в Акціонерному товаристві 
складає 4 673 чол. 
Юридична та фактична адреса Акціонерного товариства: 71672 с. Мала Білозерка, Веселівське 
шосе 7 км, Василівського р-ну, Запорізької області; 
тел/факс (06175) 6-28-30, 6 73 05.

Ми виконали аудиторську перевірку фінансової звітності Акціонерного товариства, яка включає 
баланс, звіт про фінансові результати, зміни у акціонерному капіталі та рух грошових коштів за 
рік, що закінчився 31.12.2012 року, та примітки до фінансової звітності, які додаються.

Відповідальність керівництва за фінансову звітність
Керівництво Акціонерного товариства 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 аудитора
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.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
1. Як вказано в розділі 1.2 «Основні засоби та їх амортизація» даного звіту вартість основних 
засобів Акціонерного товариства, придбаних до 01 квітня 1996 року, викривлена в результаті 
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застосування індексів, які не враховують реальний рівень інфляції. Ефект даних відхилень від 
вимог стандартів на вартість основних засобів та нерозподілений прибуток на 1 січня 2011 року, 
на 31 грудня 2011 року, а також на витрати з амортизації за рік, що закінчився вказаною датою та 
за 10 місяців 2012 року, не був визначений у зв’язку з відсутністю первинних документів за 
періоди до 2002 року.

2. Як вказано у розділі 3.1. «Довгострокові зобов’язання (Відстрочені податкові зобов’язання)» 
даного звіту, відстрочені податкові зобов’язання у фінансовій звітності Акціонерного товариства 
завищені на суму 30 605 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року, при цьому частина у сумі 7 964 
тис. грн. повинна бути віднесена на зменшення витрат з податку на прибуток, а 22 641 тис. грн. – 
на збільшення додаткового капіталу. 

3. Як вказано у розділі 5.1. «Власний капітал, його структура та призначення» даного звіту у 
фінансовій звітності станом на 31 грудня 2011 року відображено інший додатковий капітал у сумі 
146 175 тис.грн., по якому відсутня детальна інформація стосовно активів, з якими він 
пов’язаний. Протягом 2012 року даний капітал був зменшений на суму амортизації житлового 
фонду на суму 163 тис.грн. та залишок на 31 грудня 2012 року склав 146 012 тис.грн. У зв’язку з 
неможливістю правильного відображення даного іншого додаткового капіталу та недоцільністю 
відновлення його обліку, даний капітал слід врахувати у складі нерозподіленого прибутку на 31 
грудня 2011 року, 31 грудня 2012 року, а суму зменшення – у складі витрат 2012 року.

4. У Акціонерного товариства є наступне юридичне зобов’язання перед персоналом, яке 
передбачене законодавством, але 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 2011 року та 31 
грудня 2012 року, на суму витрат на заробітну плату за роки, що закінчилися вказаними датами, 
не була визначена, оскільки не було проведено розрахунку самого зобов’язання. 

5. Акціонерне товариство проводить розвідку та розрахунок запасів залізної руди власними 
силами. У 2011 році частина запасів була підтверджена незалежним експертом, а саме: запаси 
розташовані нижче 840 горизонту Білозерського родовища. Ми не мали змоги іншим чином 
підтвердити загальні 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 2011 року 
та 31 грудня 2012 року, та за роки, що закінчилися вказаними датами, а також на 1 січня 2011 
року.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в параграфі «Підстава для висловлення 
умовно-позитивної думки» фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає 
фінансовий стан Акціонерного товариства станом на 31 грудня 2012 року, фінансові результати 
та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до 
Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на розділ 1.2 «Основні засоби та їх амортизація» даного звіту. Акціонерне 
товариство провело переоцінку основних засобів станом на 31 жовтня 2012 року та врахувало її 
результати у обліку з відхиленням від вимог Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Сума дооцінки основних засобів склала 1 364 262 
тис. грн. та сума уцінки – 132 393 тис. грн. При цьому була зменшена первісна вартість та сума 
накопиченого зносу на суму 679 951 тис. грн. Необхідність відходу від вимог стандарту 
обґрунтована керівництвом Акціонерного товариства наступним чином: у випадку застосування 
підходу щодо відображення результатів переоцінки у фінансовій звітності відповідно до 
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положень НП(С)БО 7 «Основні засоби», первісна вартість основних засобів підлягає збільшенню 
на 454 459 961 тис.грн., накопичений знос – на 453 228 091 тис.грн., що суттєво викривлює 
представлення про вартість основних засобів. На нашу думку, вказаний відхід від вимог 
стандартів є обґрунтованим, і тому не модифікуємо нашу думку щодо даного питання.

Ми звертаємо увагу на розділ 1.6. «Поточна дебіторська заборгованість» даного звіту, де вказано, 
що дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2012 року містить 
заборгованість ВАТ «ЗМК «Запоріжсталь», який є акціонером Акціонерного товариства. Сума 
простроченої заборгованості даного дебітора складає 556 240 тис.грн. Резерв сумнівних боргів на 
дану суму не нараховувався. Узгоджених договорів щодо погашення даної заборгованості 
Акціонерне товариство не заключало. У зв’язку з можливістю погашення вказаної заборгованості 
за рахунок дивідендів, ми не модифікуємо нашу думку щодо даного питання.

22 лютого 2013 року
Височанська Т. І.
Директор 
Сертифікат аудитора серії А  № 001052 , виданий за рішенням Аудиторської палати України від 
31 січня 2013 року за № 264/2, термін дії до 24 березня 2018 року.

Основні відомості про аудиторську фірму.
Повна назва:  Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Лідер-Аудит»
Код ЄДРПОУ: 23381944 
Місцезнаходження: 03057 м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, будинок 1В, офіс 107 
Реєстраційні дані:  Зареєстроване Солом’янською районною у м.Києві Державною 
адміністрацією 29.05.1995р. за № 1 073 120 0000 004477
Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: 
Свідоцтво № 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.
Контактний телефон/факс:  8-044-364-58-26
E-mail: lider@laudit.kiev.ua
*  *  *  *  *  *

Висловлення думки щодо розкриття інформації, що містять перевірені фінансові звіти 
Акціонерного товариства.

1. Розкриття інформації за видами активів.

1.1.�Нематеріальні активи.
Станом на 31.12.2012р. залишкова вартість нематеріальних активів Акціонерного товариства  у 
порівнянні з даними на початок 2012р. збільшилася на 22% і складає 655 тис.грн.
Збільшення вартості нематеріальних активів відбулося за рахунок вдосконалення офісних 
комп’ютерних програм. 
На балансову дату здійснюється оцінка можливого зменшення корисності нематеріальних 
активів.

1.2.�Основні засоби та їх амортизація.
Станом на 31.12.2012р. залишкова вартість основних засобів Акціонерного товариства у 
порівнянні з даними на початок 2012р. значно збільшилася (в 3,3 рази) і складає 1 788 119 тис.грн.
До 31.10.2012 року вартість основних засобів відображена у фінансовій звітності відповідно до 
законодавчих вимог, які діяли протягом часу діяльності Акціонерного товариства. Первісна 
вартість основних засобів, придбаних до 01 квітня 1996 року, була збільшена відповідно до 
законодавчо встановлених індексів, які фактично не відповідали рівню інфляції та не 
враховували місяць придбання об’єктів основних засобів. Застосування вказаних індексів 
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 
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переоцінки, яка проводиться для кожного об’єкта. Таким чином, до 31.10.2012 року оцінка 
вартості основних засобів у фінансовій звітності Акціонерного товариства не відповідала 
положенням НП(с)БО.
Ефект даних відхилень від вимог стандартів на вартість основних засобів та нерозподілений 
прибуток на 1 січня 2011, на 31 грудня 2011 року, а також на витрати з амортизації за рік, що 
закінчився вказаною датою та 10 місяців 2012 року, нами не був визначений у зв’язку з 
відсутністю первинних документів за періоди до 2002 року.
У 2012-му році Акціонерне товариство змінило облікову політику щодо оцінки основних засобів 
за переоціненою вартістю. Станом на 31.10.2012 року Акціонерне товариство провело переоцінку 
всіх груп основних засобів, окрім малоцінних необоротних матеріальних активів та багаторічних 
насаджень, із залученням незалежного оцінювача «БДО Валюейшн». За результатами переоцінки 
сума дооцінки основних засобів склала 1 364 262 тис. грн. та сума уцінки – 132 393 тис. грн. 
Дооцінка була проведена в обліку 31.10.2012, що пояснюється суттєвим строком внесення 
результатів переоцінки, який не дозволив би врахувати її результати у річній звітності при 
проведенні переоцінки на 31.12.2012 року.
НП(С)БУ 7 «Основні засоби» дозволяє проведення результатів переоцінки шляхом 
пропорційного збільшення первісної вартості та накопиченої амортизації, і лише для об’єктів з 
нульовою залишковою вартістю збільшується первісна вартість. Керівництво Акціонерного 
товариства прийняло рішення про відхід від даної вимоги стандарту та провести результати 
переоцінки шляхом списання всієї суми накопиченої амортизації та визнання переоціненої суми 
кожного об’єкта як первісну вартість. Необхідність такого відходу пояснюється тим, що у 
випадку застосування підходу, вказаному у стандарті, первісна вартість та сума накопиченої 
амортизації більшості об’єктів суттєво збільшується і значно перевищує їх ринкову вартість, що 
може призвести до викривлення фінансової звітності. Крім того, відсоток накопиченої 
амортизації по значній кількості об’єктів є суттєвим, хоча вони продовжують використовуватися, 
що свідчить про невідповідність в строках амортизації фактичному періоду використання 
об’єктів основних засобів. Вказаний відхід від вимог стандарту дозволить нівелювати дану 
невідповідність.

Після проведення переоцінки, починаючи з листопада 2012 року Акціонерне товариство змінило 
метод амортизації об’єктів, пов’язаних з видобутком корисних копалин, від виробничого 
(пропорційно до кількості видобутих копалин) до прямолінійного із засновуванням 
індивідуальних строків корисного використання. Таким чином, починаючи з листопада 2012 року 
основні засоби амортизуються за прямолінійним методом з використанням строків корисного 
використання, визначених оцінювачем.

1.3.�Незавершені капітальні інвестиції.
Станом на 31.12.2012р. незавершені капітальні інвестиції у порівнянні з даними на початок 
2012р. збільшилися в 1,9 рази і складають 505 219 тис. грн.
Акціонерне товариство проводить підготовку для розробки нового Переверзівського родовища. 
Станом на 31.12.2012 року 59 відстоків капітальних інвестицій у капітальному будівництві, 
складають гірничо-підготовчі та гірничо-капітальні роботи на об’єктах Переверзівського 
родовища. У звітному періоді по даному об’єкту здійснено капітальні інвестиції на суму 147 914 
тис. грн., введено у експлуатацію на суму 20 999 тис. грн.

Під час проведення переоцінки основних засобів, описаної в розділі 1.2, також були переоцінені 
об’єкти капітальних інвестицій станом на 31.10.2012 року. За результатами переоцінки сума 
дооцінки об’єктів капітальних інвестицій склала 22 489 тис. грн. та сума уцінки – 613 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2012 року у Акціонерному товаристві мають місце угоди на послуги з 
капітального будівництва на суму 111 080 тис. грн., на придбання у майбутньому основних 
засобів на суму 21 109 тис. грн., на проектні роботи на суму 4 089 тис. грн.
Основним видом діяльності Акціонерного товариства є видобуток залізної руди. Особливість 
даного виробництва є те, що для підтримання обсягу виробництва на постійному рівні та 
забезпечення принципу «безперервності діяльності» необхідно здійснювати постійні суттєві 
інвестиції у будівництво шахти та подальшого просування до нових запасів руди. Обсяги 
необхідних інвестицій є більшими за амортизаційні відрахування і повинні здійснюватися за 
рахунок чистого прибутку. Відповідно до фінансового плану Акціонерного товариства, який 
розроблений до 2018 року включно, для підтримання рівня добутку залізної руди на 
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теперішньому рівні необхідно здійснювати наступні капітальні інвестиції: 364 255 тис. грн. 
протягом 2013 року та 1 558 318 тис. грн. протягом 2014-2018 років.
1.4. 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%.
У Акціонерного товариства має місце інформація, що ВАТ «Макіївський трубометалевий завод» 
знаходиться у стані ліквідації. До господарського суду Донецької обл. ліквідаційною комісією 
направлено клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури строком до 15.01.2013р.

1.4.�Довгострокова дебіторська заборгованість.
Довгострокова дебіторська заборгованість складається із заборгованості персоналу Акціонерного 
товариства за позиками, виданими на придбання житла.
Станом на 31.12.2012р. заборгованість за позиками у порівняні з даними на початок 2012р. 
зменшилася на 14% у зв’язку із рекласифікацією поточної частини в оборотні активи, яка 
представляє заборгованість до сплати протягом наступного року з дати балансу, і складає 875 
тис.грн.

1.5. Запаси.
Станом на 31.12.2012р. залишок запасів, що враховуються на балансі Акціонерного товариства,  
у порівнянні з даними на початок 2012р. збільшився на 7,2% і складає 192 456 тис.грн. Виробничі 
запаси включають металовироби, пісчану суміш для заповнення вироблених пустот, витратні 
матеріали для виробничого обладнання та інші матеріали. Паливо, у основному, включає мазут 
для забезпечення опалення будівель, стволів та вироблення пару до кінця опалювального сезону.
Зростання залишків товарів, у основному, відбулося за рахунок приросту на складі основних та 
допоміжних матеріалів та палива (78,4% та 49,3% від загальної суми приросту).
Акціонерне товариство проводить порівняння вартості запасів на звітну дату із їх чистою 
вартістю реалізації. Станом на 31.12.2012р. не було виявлено втрати первісно очікуваної 
економічної вигоди запасів, яка призвела до зменшення їх чистої вартості реалізації до рівня, 
меншого за їх первісну вартість.

1.6. Поточна дебіторська заборгованість.
Станом на 31.12.2012р. поточна дебіторська заборгованість Акціонерного товариства у 
порівнянні з даними на початок 2012р. збільшилася на 406 826 тис.грн. і складає 709 359 тис.грн. 
Збільшення дебіторської заборгованості, у основному, відбулося за рахунок розрахунків з 
покупцем залізної руди ВАТ «Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", 
заборгованість якого на 31.12.2012р. складає 632 884 тис. грн., у тому числі заборгованість у сумі 
236 572 тис.грн. є сумнівною, так як термін дії договору щодо погашення даної заборгованості до 
01.06.2012р. втратив силу і додатково не був узгоджений на період надання аудиторського 
висновку, а також заборгованість у сумі 319 668 тис. грн. є простроченою. Даний покупець є 
акціонером Акціонерного товариства, у зв’язку з чим резерв сумнівної заборгованості не 
нараховувався.
Дебіторська заборгованість за готову продукцію, реалізовану на експорт, включає заборгованість 
пов’язаної особи "Мінерфін" Словакія у сумі 42 645 грн. Дана заборгованість є поточною.
Станом на 31.12.2012р. дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у порівняні з 
даними на початок 2012р. збільшена на 10 478 тис.грн. Збільшення такої заборгованості 
пов’язане з оплатою авансом податку на прибуток в сумі 20 000 тис.грн. (на початок 2012р. з 
податку на прибуток мала місце кредиторська заборгованість в сумі  10 182 тис.грн.).

1.7. Грошові кошти  та їх еквіваленти.
Станом на 31.12.2012р. загальна сума грошових коштів Акціонерного товариства у порівнянні з 
даними на початок 2012 р. зменшилася на 34 808 тис.грн. і складає 1 016 тис.грн., що пов’язано з 
ростом дебіторської заборгованості та відповідному зменшенню обсягу оборотних грошових 
коштів. Акціонерне товариство проводить ефективну політику щодо управління наявними 
грошовими коштами та забезпечення касових розривів: розміщення коштів на депозити 
«овернайт» та використання короткострокового кредиту «овердрафт». Завдяки політиці 
забезпечується мінімальний залишок на поточному рахунку та протягом 2012 року отримана 
суттєва сума відсотків від розміщення коштів на депозити «овернайт».
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1.8. 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 можливих корегувань у питанні, описаного в розділі 1.2 «Основні засоби та їх 
амортизація». 

2. Основні принципи обліку поточних зобов’язань.
2.1. Короткострокові кредити банків
Для фінансування касових розривів при розрахунках з постачальниками Акціонерне товариство 
використовує короткострокову кредитну лінію від АКБ "Сітібанк" (Україна), залишки за якою 
складають: на 31.12.2011 – 42 794 тис. грн., на 31.12.2012 – 39 965 тис. грн. Предметом 
кредитування є поповнення оборотних коштів. Термін погашення кредиту – 30.11.2013р.
Акціонерне товариство гарантує виконання зобов’язань по кредиту шляхом передачі в заставу 
обладнання із залишковою вартістю 112 565 тис. грн..

2.2. Поточні зобов’язання.
Станом на 31.12.2012р. поточні зобов’язання Акціонерного товариства у порівнянні з даними на 
початок 2012р. збільшилися на 79% і складають 137 193 тис.грн.
Збільшення поточних зобов’язань, у основному, відбулося за рахунок збільшення кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги. 

2.3. Висновок.
На нашу думку, розкриття інформації щодо поточних зобов’язань подано у фінансовій звітності 
достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
Україні.

3.1. Довгострокові зобов’язання (Відстрочені податкові зобов’язання).
Загальна сума витрат з податку на прибуток за 2012 рік порівняно з витратами за 2011 рік 
зменшилася на 3%, що включає збільшення витрат з поточного податку на прибуток на 8 435 
тис.грн. та зменшення витрат за рахунок тимчасових різниць на 13 032 тис.грн., і складає 142 858 
тис. грн. 
Станом на 31.12.2012 року Акціонерним товариством нараховані відстрочені податкові активи на 
суму 5 569 тис. грн. та відстрочені податкові зобов’язання на суму 216 396 тис. грн., згорнута 
сума яких представлена у звітності як відстрочені податкові зобов’язання у розмірі 210 827 
тис.грн. Основна частина відстрочених податкових зобов’язань на суму 215 232 тис. грн. виникла 
внаслідок переоцінки основних засобів та капітальних інвестицій.
На суму 297 577 тис. грн. зменшено додатковий капітал, що є відстроченими податковими 
зобов’язаннями, які виникли під час визнання переоцінки основних засобів та капітальних 
інвестицій. Станом на 31.12.2012 року дана сума відстрочених податкових зобов’язань зменшена 
за рахунок збільшення додаткового капіталу на суму 5 010 тис. грн., яка пов’язана з амортизацією 
суми дооцінки від дати переоцінки до кінця року.
Під час проведення аудиту виявлені відхилення від вимог П(с)БУ 17 «Податок на прибуток»  
щодо оцінки відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань, визнаних 
у фінансовій звітності Акціонерного товариства станом на 31 грудня 2012 року. Дані відхилення 
призвели до наступного: завищення згорнутої суми відстрочених податкових зобов’язань станом 
на 31 грудня 2012 року на суму 30 605 тис. грн., при цьому частина у сумі 7 964 тис. грн. повинна 
бути віднесена на зменшення витрат з податку на прибуток, а 22 641 тис. грн. – на збільшення 
додаткового капіталу. 

Причиною відхилення, що повинно бути спрямоване на зменшення витрат з податку на 
прибуток, є відхилення при визначенні вартості основних засобів в бухгалтерському обліку 
станом на 31.12.2012 року, а також направлення тимчасової різниці, пов’язаної з амортизацією 
суми дооцінки, на збільшення додаткового капіталу. Причиною відхилення, що повинно бути 
спрямоване на збільшення додаткового капіталу є те, що Акціонерне товариство не розрахувало 
вплив зміни ставки оподаткування з 21% до 19%, яка буде діяти, починаючи з 01.01.2013 року на 
відстрочені податкові зобов’язання, пов’язані з дооцінкою основних засобів та незавершених 
капітальних інвестицій.
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3.2. Висновок.
На нашу думку, розкриття інформації щодо довгострокових зобов’язань подано у фінансовій 
звітності достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в Україні за винятком впливу питання, описаного в розділі 3.1 
«Довгострокові зобов’язання» відхилень у розрахунку відстрочених податкових зобов’язань.

4.1. Забезпечення наступних витрат і платежів.
Станом на 31.12.2012р. забезпечення наступних витрат і платежів Акціонерного товариства у 
порівнянні з даними на початок 2012р. збільшилися на 19% і складають 29 142 тис.грн. По даній 
статті у фінансовій звітності відображено забезпечення виплат персоналу, а саме: резерв на 
виплату відпусток працівникам. 

4.2. Висновок.
На нашу думку, розкриття інформації за видами забезпечень наступних витрат і платежів 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 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 31.12.2012р. загальний розмір власного капіталу Акціонерного товариства  у 
порівнянні з даними на початок 2012р. значно збільшився (в 2,2 рази) і складає 2 785 023 
тис.грн., з яких статутний капітал - 112 236 тис.грн., інший додатковий капітал – 1 281 907 
тис.грн., резервний капітал - 48 065 тис.грн., нерозподілений прибуток -1 342 815 тис.грн.
Акціонерним товариством проведено коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок 
звітного року (на 01.01.2012р.), що призвело до зменшення цього показника на 7 293 тис. грн. 
Коригування нерозподіленого прибутку, у основному, пов’язано з виправленням відстрочених 
податкових активів. 
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 повністю.
До акціонерів, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%, відносяться наступні 
акціонери: ТОВ "Запоріжсталь,  АТ "Мінерфін а.с.",  АТ КСК Консалтинг а.с.
Зростання власного капіталу, у основному, відбулося за рахунок дооцінки основних засобів та 
капітального будівництва, проведеної станом на 31.10.2012р. та отримання прибутку поточного 
року. Інформація щодо проведеної переоцінки та пов’язані зауваження наведені у розділах 1.2 та 
1.3 даного звіту.

Станом на 31.12.2011 року на рахунку іншого додаткового капіталу Акціонерного товариства 
враховувався додатковий капітал, пов'язаний з індексацією основних засобів та капітальних 
інвестицій, безкоштовно отриманими основними засобами та іншим додатковим капіталом. У 
Акціонерного товариства відсутні аналітичні дані по рахунку капіталу до 31.12.2011 року, окрім 
даних про часткову переоцінку основних засобів, проведену у 2007 році, що унеможливлює його 
правильний облік та використання. Також на рахунок іншого додаткого капіталу проводиться 
амортизація житлового фонду та безоплатно отриманих основних засобів. Відновлення 
аналітичного обліку по рахунку іншого додаткового капіталу, на думку керівництва 
Акціонерного товариства, є неможливим у зв’язку з відсутністю первинних документів до 
31.12.2002 року. Станом на 31.10.2012 року Акціонерне товариство провело переоцінку всіх 
основних засобів та відобразило її результати збільшенням додаткового капіталу. 
На нашу думку, наявність іншого додаткового капіталу у фінансовій звітності, по якому відсутні 
аналітичні дані та що унеможливлює його правильний облік, призводить до викривлення 
показників капіталу. Сума додаткового капіталу яку, на нашу думку необхідно відобразити у 
складі нерозподіленого прибутку, на 31.12.2011 року становить 146 175 тис. грн. Протягом 2012 
року сума вказаного додаткового капіталу була зменшена на 163 тис.грн. - на амортизацію 
житлового фонду, яку, на нашу думку необхідно відобразити у складі витрат поточного періоду.�

5.2. Висновок.
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На нашу думку, розкриття інформації про власний капітал подано у фінансовій звітності 
достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
Україні за винятком впливу питання, описаного у розділі 5.1 стосовно формування іншого 
додаткового капіталу на 31.12.2011, що має відношення до правових засад ведення 
бухгалтерського обліку, які діяли до затвердження НП(С)БУ, а також питання, описаного у 
розділі 3.1 стосовно відхилення в розрахунку відстрочених податкових зобов’язань по переоцінці 
основних засобів, які відносяться на капітал, від вимог НП(С)БУ.

6. Відповідність вартості чистих активів Акціонерного товариства вимогам законодавства.

Вартість чистих активів Акціонерного товариства станом на 31.12.2012р., яка визначена 
відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних 
товариств, схвалених рішенням від 17.11.2004р. № 485 Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, становить 2 785 023 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.
Прибуток Акціонерного товариства за 2012 рік до оподаткування складає 544 786 тис.грн., 
витрати з податку на прибуток -  142 858 тис.грн., чистий прибуток -  401 928 тис.грн. 

Загальна сума доходів, що отримана Акціонерним товариством за звітний період, складає 2 029 
535 тис.грн., найбільшу частину в яких складають доходи від основної діяльності (97,7%). 
Результатом основної діяльності є виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), сума якої за 
звітний період  складає 1 981 969 тис.грн. 
Інші доходи за звітний період складають 47 566 тис.грн. (2,3%). Основними складовими 
частинами в інших доходах є доходи від операційних та не операційних курсових різниць, 
доходи від продажу валюти, доходи від реалізації товарно - матеріальних цінностей, операції по 
яких не пов’язані з основною діяльністю Акціонерного товариства. У звітному періоді 
Акціонерним товариством до складу інших доходів також включено доходи в сумі 4 643 тис.грн., 
пов’язані з погашенням кредиторської заборгованості по векселям з дисконтом.

Загальна сума витрат, що понесена Акціонерним товариством у звітному періоді, складає 1 484 
749 тис.грн. Найбільшу частину у витратах має місце собівартість реалізованої продукції (робіт, 
послуг), що пов’язана з основною діяльністю Акціонерного товариства (77,3%). 

Загальна сума інших  витрат (операційні, фінансові та інші витрати) складає 228 836 тис.грн. 
(15%). Найбільшу частину таких витрат складають витрати, пов’язані з уцінкою основних засобів 
(9,8%), витрати від операційних та не операційних курсових різниць (0,6%), собівартість 
реалізованих товарно-матеріальних цінностей, операції по яких не пов’язані з основною 
діяльністю (0,5%), витрати на утримання об'єктів соціальної сфери (0,9%), виплати матеріального 
заохочення працівникам (0,7%) та інше.

8. Особлива інформація про Акціонерне товариство.
При проведенні перевірки за 2012 рік нами не встановлено будь-яких дій, визначених частиною 
першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», що можуть вплинути 
на фінансово-господарський 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 фінансової звітності Акціонерного товариства внаслідок 
шахрайства.
Корпоративне управління в Акціонерному товаристві реалізовано через наглядову (спостережну) 
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раду та виконавчим органом (правлінням), які діють відповідно до вимог законодавства. 
Безпосереднє виконання функцій корпоративного секретаря покладено на замісника Голови 
Правління щодо загальних питань. У Акціонерному товаристві не передбачена служба 
внутрішнього аудиту. Функції контролю за фінансово-господарською діяльністю покладені на 
ревізійну комісію, яка готує звіти до річних зборів акціонерів. 
Виключною компетенцією Наглядової ради Акціонерного товариства є надання згоди про 
укладення договорів по розпорядженню майном Акціонерного товариства і отриманню кредитів 
на суму, що не перевищує 20% суми активів балансу за попередній період. Голова правління має 
право першого підпису фінансових документів, укладає договори, угоди, контракти на суму, що 
не перевищує 5 мільйонів доларів США, у тому числі договори застави та договори на одержання 
кредитів. Протягом 2012 року та до дати аудиторського звіту був підписаний кредитний договір 
на суму 5 мільйонів дол. США та договір застави, які потребують підтвердження Спостережної 
ради. Підписання даного договору було затверджене рішенням Спостережної ради 22.11.2012 
року.

9. Аналіз фінансової інформації Акціонерного товариства.
При дослідженні фінансового стану ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат» за 2012 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.
Результати аналізу показників фінансового стану Акціонерного товариства свідчать про наступне:
Коефіцієнти майнового стану Акціонерного товариства вказують на позитивну тенденцію до 
оновлення основних засобів та незначний відсоток їхньої загальної зношеності, але на дані 
показники значною мірою вплинула проведена в 2012 році переоцінка основних засобів.
У звітному періоді має місце зменшення рентабельності фінансово-господарської діяльності 
Акціонерного товариства. При цьому рентабельність реалізації продукції збільшилася. Дані зміни 
є незначними та пояснюються коливанням ціни на залізну руду та ріст інших операційних витрат.
У звітному періоді спостерігається значне зменшення коефіцієнта абсолютної ліквідності 
Акціонерного товариства та збільшення показників швидкої ліквідності та коефіцієнта покриття. 
Основною причиною даних змін є різке збільшення дебіторської заборгованості акціонера ВАТ 
"Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".
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 зменшення оборотності дебіторської та кредиторської 
заборгованості. Термін погашення дебіторської заборгованості залишається значно більшим, ніж 
термін погашення кредиторської заборгованості.

Височанська Т.І.,
Директор
ТОВ «АФ «Лідер-Аудит»
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