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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ” 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

00191218 

4. Місцезнаходження 

Запорізька , Василiвський, 71674, с. Мала Бiлозерка, Веселiвське шосе, 7 км 

5. Міжміський код, телефон та факс 

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

6. Електронна поштова адреса 

info@zgrk.com.ua 



II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 

 
15.07.2016 р. 

2. Річна інформація опублікована у №135 (2389) «Відомості НКЦПФР»   

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   19.07.2016 р. 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.zgrk.com.ua в мережі Інтернет 02.08.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 

Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 



1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 
 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим 

іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим 

іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного 

покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного 

періоду  



5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом 

на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами 

позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється 

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

33. Примітки 

У зв'язку з тим, що емiтент є пiдприємством з iноземними iнвестицiями у формi приватного акцiонерного товариства, яке не 

здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, не заповненi такi роздiли рiчної iнформацiї: «Iнформацiя про 

одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi» (2) «Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» (3) 

«Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря» (4) «Iнформацiя про рейтингове агентство» (5) «Iнформацiя про 

засновникiв та/або учасникiв емiтента» (6) «Iнформацiя про дивiденди» (10) «Iнформацiя про юридичних осiб, послугами 

яких користується емiтент» (11) «Опис бiзнесу» (13) «Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» (15) 

«Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй» (18) «Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття» (19.1-

19.5) «Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття» (20) 

«Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв» (21) «Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв» (22) «Основнi вiдомостi 

про ФОН», «Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН», «Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН», 

«Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН», «Правила ФОН» (23-27) «Текст аудиторського висновку (звiту)» (29) «Рiчна 

фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку» (31) Iнформацiя щодо розмiру 

виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента. Не заповненi такi роздiли 

рiчної iнформацiї: «Iнформацiя про облiгацiї емiтента» – за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося 



(12.2) «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» – за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента 

не реєструвалося (12.3) «Iнформацiя про похiднi цiннi папери» – за звiтний перiод похiднi цiннi папери товариством не 

випускалися (12.4) «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» – за звiтний перiод викупу власних 

акцiй не вiдбувалося (12.5) «Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду» – за звiтний перiод у емiтента особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не 

виникало (16) «Звiт про стан об'єкта нерухомостi» – за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi (32) Емiтент не є професiйним учасником фондового ринку. 

III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ” 

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

А00 № 383649 

3. Дата проведення державної реєстрації 

05.12.1996 

4. Територія (область) 

Запорізька  

5. Статутний капітал (грн) 

112236123 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

4510 

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



07.10 [2010]Добування залiзних руд 

46.72 [2010]Оптова торгiвля металами та металевимирудами 

42.99 [2010]Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у. 

10. Органи управління підприємства 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

2) МФО банку 

334851 

3) поточний рахунок 

26001962492017 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

5) МФО банку 

334851 

6) поточний рахунок 

26001962492017 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Бадов Олександр Євгенiйович 



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

д/н 

4) рік народження** 

д/н 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

42 

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

Пiдприємство з iноземними iнвестицiями у формi приватного акцiонерного товариства "Запорiзький Залiзорудний комбiнат", начальник шахти 

"Експлуатацiйна" пiдприємства з iноземнимим iнвестицiями у формi приватного акцiонерного товариства "Запорiзьткий залiзорудний комбiнат" 

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

д/н 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, та положенням про "Правлiння товариства". Отримує середньомiсячну винагороду 

(заробiтну платню) згiдно контракту. Рiшенням Наглядової ради вiд 14.10.2014року Бадова Олександра Євгеновича обрано членом Правлiння - 

Директором з будiвництва та реконструкцiї. Переобрання у 2015 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Попередня посада яку особа обiймала протягом останiх п'яти рокiв - начальник шахти "Експлуатацiйна" 

Пiдприемства з iноземними iнвестицiями у формi приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат" Посадова особа не працює та 

не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Фоменко Iнна Вiкторiвна 



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

д/н 

4) рік народження** 

д/н 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

26 

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

Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю "Прогрес Авто"м.Запорiжжя, заступник директора. 

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

03.11.2014 постiйно 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Вiдповiдає за фiнансовий , податковий облiкв Товариствi . Звiтує перед 

керiвництвом та податковими органами. Отримує середньомiсячну винагороду (заробiтну платню) згiдно штатноготрозкладу.Згiдно наказу №569-К вiд 

29.10.2014 року Фоменко Iнну Вiкторiвну призначити на посаду головного бухгалтера. Змiни головного бухгалтера у 2015 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 26 рокiв. Попереднi посади: заступник 

директора Товариства з обмеженною вiдповiдальнiстю "Прогрес Авто"м. Запорiжжя. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової ради 

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

Петер Плани 



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

д/н 

4) рік народження** 

д/н 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

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

Акцiонерне товариство "МIНЕРФIН" (MINERFIN, a.s.) Словаччина, комерцiйний директор 

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

д/н 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.Керує роботою Наглядової ради 

Товариства, органiзовує їхї засiдання. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшенням Загальних 

зборiвТовариства вiд 14.05.2014 року Петера Плани обрано членом Наглядової ради, Наглядова рада згiдно п.10.2.17 та п.10.2.18 Статуту Товариства 

обрала Петера Плани Головою Наглядової ради . Переобрання у 2015 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Попередня посада яку особа обiймала пртягом останiх п'яти рокiв - комерцiйний директор 

Акцiонерного товариства "МIНЕРФIН" (MINERFIN, a.s.) Словаччина. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

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

Акцiонерне товариство "KSK Consulting, a.s.", Чехiя. 



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

д/н  

4) рік народження** 

д/н 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

д/н 

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

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

д/н 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах 

посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 14.05.2014 року Акцiонерне товариство "КСК Консалтiнг" 

переобрано членом Наглядової ради. Переобрання у 2015 роцi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

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

Байда Володимир Володимирович 

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

д/н д/н д/н 

4) рік народження** 



д/н 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю "Промислово-фiнансова компанiя "Прометей", генеральний директор. 

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

д/н 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах 

посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 14,05,2014 року Байду Володимира Володимировича обрано 

членом Наглядової ради.Переобрання у 2015 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи 18 рокiв. Передня посада, яку особа обiймала пртягом останiх п'яти рокiв - генеральний директор Товариства з обмеженною 

вiдповiдальнiстю "Промислово-фiнансова компанiя "Прометей". Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

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

Акцiоненрне товариство "МIНЕРФIН" (MINERFIN,a.s.) Словачина 

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

д/н  

4) рік народження** 

д/н 



5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

д/н 

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

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

д/н 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах 

емiтентом не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiвТовариства вiд 14.05.2014 року Акцiонерне товариство"МIНЕРФIН" (MINERFIN, a.s.) 

обрано членом Наглядової ради. Переобрання у 2015 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 

має. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Батушанська Свiтлана Миколаївна 

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

д/н 

4) рік народження** 

д/н 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 



40 

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

Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Зарiс"". Директор 

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

д/н 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Здiйснює контроль за фiнансовою 

дiяльнiстю Товариства , готує звiти для Загальних зборiв акцiонерiв". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах емiтентом не виплачувалась. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 14.05.2014 року Батушанську Свiтлану Миколаївну обрано членом Ревiзiйної комiсiї . Переобрання у 

2015 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загавльний стаж роботи 40 рокiв . Попередня 

посада, яку обiймала особа протягом остнiх п'яти рокiв - директор Тловариства з обмеженною вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Зарiс". 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Брацило Лiлiя Вiкторiвна 

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

д/н 

4) рік народження** 

д/н 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 



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

Пiдприємство з iноземними iнвестицiями у формi приватного акцiонерного товариства "Запорiзький залiзорудний комбiнат", економiст. 

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

д/н 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, та положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Винагорода в грошовiй та в натуральних формах 

емiтентом не виплачувалася. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Трвариства вiд 14.05.2014 року Брацило Лiлiю Вiкторiвну обрано членом Ревiзiйної 

комiсiї. Переобрання у 2015 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа 

Товариства не працює та не займає посад на будь яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Пепередня посада Пiдприємство з 

iноземними iнвестицiями у формi приватного акцiонерного товариства "Запорiзький Залiзорудний комбiнат" економiст. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" 

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

д/н 

4) рік народження** 

д/н 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

д/н 

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



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

д/н 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формi 

емiтентом не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.05.2014 року Публiчне Акцiонерне Товариство "Запорiзький 

металургiйний комбiнат "Запорiжсталь"обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Переобьрання у 2015 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Отакар Янiцзек 

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

д/н 

4) рік народження** 

д/н 

5) освіта** 

неповна вища 

6) стаж роботи (років)** 

33 

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

"Моравiя STEEL" м. Трiнець, "Moravia steel a.s." in tne firms database, заступник директора по закупiвлi стратегiчної сировини. 

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



д/н 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, та Положенням про Правлiння. Отримує середньомiсячну винагороду (заробiтну платню) 

згiдно контракту. Рiшеням Наглядової ради вiд 14.05.2014 року Отакара Янiцзек обрано членом Правлiння - Комерцiйним директором. Переобрання у 

2015 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Попередня 

посада, яку обiймала особа - заступник директора по закупiвлi стратегiчної сировини "Моравiя STEEL" м. Трiнець, "Moravia steel a.s." in tne firms database. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Полторащенко Сергiй Петрорвич 

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

д/н 

4) рік народження** 

д/н 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

34 

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

Метiнвест "Холдинг", заступник директора 

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

д/н 



9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, та положенням "Про Правлiння". Отримує середньомiсячну винагороду (заробiтну 

платню) згiдно конракту. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 25.06.2014 року Полторащенко Сергiя Петровича обрано членом Правлiнням - 

Технiчним директором. Переобрання у 2015 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи 34 роки. Попередня посада, яку особа обiймала - заступник директора Метiнвест "Холдинг". Посадова особа не працює та не 

займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Альберт Косеги 

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

д/н 

4) рік народження** 

д/н 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

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

Акцiонерне Товариство "МIНЕРФIН" (MINERFIN a.s.), Братислава, Словаччина, радник Директора по стратегiї для країн Центральної i Схiдної Европи. D & D 

Drotaru Zrt. Мiшкольц, Венгрiя, Голова Правлiння - Генеральний директор. 

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

д/н 



9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Та положенням "Про Правлiння". Отримує середньомiсячну винагороду (заробiтну 

платню) згiдно контракту. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14.05.2014 року Альберта Косеги обрано заступником голови Правлiння - Фiнансовим 

директором Товариства. Переобрання у 2015 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи 27 рокiв. Попереднi посади якi обiймала особа - Акцiонерне товариство "МIНЕРФIН" (MINERFIN a.s.) Братислава Словаччина, радник 

директора по стратегiї для країн Центральної i Схiдної Европи. D&D Drotaru Zrt. Мiшкольц Венгрiя, Голова Правлiння Генеральний директор. Посадова 

особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння - Генеральний директор 

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

Короленко Михайло Костянтинович 

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

д/н 

4) рік народження** 

д/н 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

30 

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

Мiнiстерство промислової полiтики України, мiнiстр. 

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

д/н 



9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, та Положенням про Правлiння. Керує роботою Правлiння Товариства, дiє вiд iменi 

товариства без довiренностi. Отримує середньомiсячну винагороду (заробiтну платню) згiдно контракту. Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 

14.05.2014 року Короленка Михайла Костянтиновича обрано Головою Правлiння - Генеральним директором Товариства. Переобрання у 2015 роцi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Попереднi посади, якi обiймала 

особа - Голова Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат". Мiнiстр мiнiстерства промислової полiтики 

України. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

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

зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член 

Правлiння 

Бадов Олександр 

Євгенiйович 
д/н 0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлiння 

Полторащенко Сергiй 

Петрорвич 
д/н 0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлiння 
Отакар Янiцзек д/н 0 0 0 0 0 0 

Член 

Правлiння 
Альберт Косеги д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова 

Правлiння 

Короленко Михайло 

Костянтинович 
д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Батушанська Свiтлана 

Миколаївна 
д/н 0 0 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Брацило Лiлiя Вiкторiвна д/н 0 0 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

Публiчне акцiонерне 

товариство "Запорiзький 
00191230  33131289 29.5193 33131289 0 0 0 



комiсiї металургiйний комбiнат 

"Запорiжсталь" 

Член 

Наглядової 

ради 

Акцiоненрне товариство 

"Мiнерфiн" (MINERFIN,a.s.). 

Словацька Республiка 

д/н 57430967 51.1698 57430967 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Акцiонерне товариство "KSK 

Consulting, a.s.", Чеська 

республiка 

д/н  21395769 19.0632 21395769 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Байда Володимир 

Володимирович 
д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Петер Плани д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 111958025 99.7523 111958025 0 0 0 

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

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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Акцiонерне товариство "KSK 

Consulting, a.s." 
д/н 

11721 Чехiя д/н м. Прага 1 

вул. В Целнiцi,10 
21395769 19.0632 21395769 0 0 0 

Публiчне акцiонерне 

товариство "Запорiзький 

металургiйний комбiнат 

"Запорiжсталь" 

00191230 
69008 Запорізька д/н м. 

Запорiжжя Пiвденне шосе, 72 
33131289 29.5193 33131289 0 0 0 

Акцiонерне товариство 

"Minerfin, a.s." 
д/н 

81102 Словаччина д/н м. 

Братислава Наместiє 

Людовiта Штура, буд.2 

57430967 51.1698 57430967 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 



Фiзичнi особи д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 111958025 99.7523 111958025 0 0 0 

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

** Заповненювати необов'язково.  

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
28.04.2015 

Кворум 

зборів** 
51.1971 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження регламенту роботи 

Загальних зборiв акцiонекрiв. 3. Розгляд звiту Правлiння про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк. Прийняття рiшення за 

результатами звiту Правлiння Товариства. 4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5. Затвердження рiчного звiту та 

балансу Товариства за 2014 рiк. 6. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi. 7. Прийняття рiшення 

про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 28.04.2015 року скликанi рiшенням 

Наглядової ради (Протокол №80 засiдання Наглядової ради вiд 10.03.2015 року) на пiдставi ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства". Питання 

перше порядку денного Загальних зборiв "Обрання лiчильної комiсiїї Загальних зборiв акцiонерiв". Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у 

кiлькостi трьох осiб. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Чистякова Надiя Василiвна; Машталяр Олена Григорiвна; Гвоздовська Ольга Iванiвна. Результати 

голосування: "ЗА" прийняття рiшення 57 461 699, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах; "ПРОТИ" - немає, 

"УТРИМАВСЯ" - немає. Питання друге порядку денного Загальних зборiв "Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв". Прийнято 

рiшення:Затвердити наступний регламент розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборiву: на основну доповiдь - не бiльше 10 хвилин; на 

спiвдоповiдь не бiльше 3 хвилин; на усi виступи в дебатах - не бiльше 10 хвилин; на всi вiдповiдi на запитання - на бiльше5 хвилин. Встановити, що через 

кожнi 2 години роботи Загальних зборiв,оголошується перерва на 10 хвилин.Кiлькiсть перерв у ходi проведення Загальних зборiв не може перевищувати 

трьох. Результати голосування: "ЗА" прийняття рiшення 57 461 699, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. 

"ПРОТИ" - немае, "УТРИМАВСЯ" - немає. Питання третє порядку денного Загальних зборiв: "Розгляд звiту Правлiння про результати перевiрки фiнансово 

- господарської дiяльностi за 2014 рiк. Прийняття рiшення за результатами звiту Правлiння Товариства". Прийнято рiшення: Роботу Правлiння Товариства 

за 2014 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрамкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. Результати голосування: "ЗА" прийняття рiшення: 57 461 699, що 

становить 10% вiд загальтної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. "ПРОТИ"- немає,"УТРИМАВСЯ" - немає. Питання четверте порядку денного 

Загальних зборiв: "Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства".Прийнято рiшення: Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 

2014 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрамкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт 

Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк затвердити. Результати голосування: "ЗА" прийняття рiшення: 

57 461 699 , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАВСЯ"- немає. Питання п'яте 

порядку денного Загальних зборiв: "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк". Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт 

Товариства про результати Фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Затвердити баланси Товариства станом на 31.12.2014 

(Форма№1). Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк (Форма№2). Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк (Форма №3). Звiт про власний капiтал за 2014 

рiк (Форма№4). Результати голосування: "ЗА" прийняття рiшення: 57 461 699, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у 

зборах. "ПРОТИ" - немає, "УТРИМАВСЯ" - немає. Питання шосте порядку денного Загальних зборiв:"Визначення порядку розподiлу чистого прибутку за 



пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi". Прийнято рiшення: Чистий прибуток Товаривства, отриманний за результатами дiяльностi у 2014 роцi в 

розмiрi 1 129 124 тис. грн. розподiлити наступним чином: спрямувати на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства 1 100 000 тис. грн., 29 124 тис грн. - 

залишити нерозподiленним. Результати голосування: "ЗА" прийняття рiшення: 30 732 , що становить 5,3% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi брали 

участь у зборазх. "ПРОТИ" 57 430 967 , що становить 94,7% . "УРИМАВСЯ" - немає. Рiшення не прийняте. Питання сьоме порядку денного Загальних 

зборiв:" Прийняття рiшення про виплату Товариством дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв". Прийнято рiшення: Вiдповiдно до рiшення 

Загальних зборiв щодо визначення порядку розподiлу чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариствау 2014 роцi виплатити дивiденди в розмiрi 

9,800766 гривень на одну акцiю. Правлiнню здiйснити виплату дивiдендiв у строк , що не перевищує 6 мiсяцiв з дати прийняття рiшення Загальними 

зборами про виплату дивiдендiв та повiдомити кожного акцiонера про дату, розмiр, порядок та строк її виплати. Обрати 29 квiтня 2015 року датою 

складання перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на отримання дивiдендiв. Результати голосування: "ЗА" прийняття рiшення: 30732, що 

становить 5,3% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах. "ПРОТИ" - 57 430 967, що становить 94,7% вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь у зборах. "УТРИМАВСЯ"- немає. Рiшення не прийняте. 

 

X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.04.2011 62/08/1/11 

Запорiзьке 

територiальне 

Управлiння 

Державної комiсi з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000119509 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1 112236123 112236123 100 

Опис 

За звiтний перiод торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiщшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу у 

цiнних паперiв емвiтента на фондових бiржах не було, додаткової емiсiї не здiйснювалось, спосiб розмiщення- закритий, дострокового 

погашення не здiйснювалось. 

  

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 

1. Виробничого 3263501 3516747 0 0 3263501 3516747 



призначення: 

будівлі та споруди 2257521 2495516 0 0 2257521 2495516 

машини та 

обладнання 
820858 815391 0 0 820858 815391 

транспортні засоби 160319 176160 0 0 160319 176160 

земельні ділянки 250 250 0 0 250 250 

інші 24553 29430 0 0 24553 29430 

2. Невиробничого 

призначення: 
681 1099 0 0 681 1099 

будівлі та споруди 0 478 0 0 0 478 

машини та 

обладнання 
0 92 0 0 0 92 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 681 529 0 0 681 529 

Усього 3264182 3517846 0 0 3264182 3517846 

Опис Термiни використання основними засобами за всiма основними групами-7 рокiв. Умови користування основними засобами за всiма основними 

групами - задовiльнi. Первiсна вартiсть основних засобiв 118 80191 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв 68,5%. Ступiнь використання основних 

засобiв - 100%. Сума нарахованого зносу основних засобiв 7 662 345 тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний перiод не 

вiдбулося. Обмежень на використання майна емiтента немає. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
4202818 4217310 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
112236 112236 



Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
112236 112236 

Опис Станом на 31.12.2015 р. статутний капiталТовариства становить 112 236 тис. грн. (номiнальна вартiсть). Статутний капiтал Товариства 

сформований повнiстю та роздiленний на 112 236 123 простих акцiй номiнальною вартiстю 1 грн. кожна, якi мають рiвнi права при голосуваннi. 

Внески учасникiв в статутний капiтал проведенi у встановлений законодавством термiн у повному обсязi. Загальна вартiсть чистих активiв 

станом на 31.12.2015 року складає 4 202 818 тис. грн. Загальна вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу на 4 090 582 тис. грн., що 

вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3. Цивiльного кодексу України. 

Висновок Загальна вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного 

кодексу України дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата виникнення 
Непогашена частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування коштами (відсоток 

річних) 
Дата погашення 

Кредити банку X 111000 X X 

у тому числі:   

Кредитний договiр з ПАТ 

"УкрСиббанк" вiд 23.06.2015р. 

№5242018/1 

22.12.2015 35000 23.25 05.01.2016 

Кредитний договiр з ПАТ 

"УкрСиббанк" вiд 23.06.2015р. 

№5242018/1 

29.12.2015 36000 23 12.01.2016 

Кредитний договiр з ПАТ "СИТИ" 

вiд19.03.2015р. №483 

21.12.2015 40000 25.7 20.01.2016 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 



за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 350536 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1284391 X X 

Усього зобов'язань X 1745927 X X 

Опис: Вiдстроченi податковi зобов’язання 256712 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги 275261 тис.грн. 

Поточнi зобов’язання за розрахунками: пенсiйнi зобов'язання 242326тис.грн; зi страхування 349 тис.грн.; з оплати працi 15131 

тис.грн.; розрахунки з учасниками 267 567 тис.грн. Iншi поточнi зобов’язання 5510 тис.грн 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 

у грошовій формі 

(тіс. грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Руда залiзна 4701500 тон 2290324.9 99.4 4679351,16 тон 2275484.3 99.98 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 д/н 

1 Сировина та основнi матерiали д/н 

2 Допомiжнi матерiали, запчастини, МШП д/н 

3 Енерговитрати д/н 

4 Оплата працi д/н 



5 Нарахування на оплату працi д/н 

6 Амортизацiя д/н 

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товаариство з обмеженною вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська компанiя "Аваль" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32440628 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Рекордна б. 11, кв.9 м. Запорiжжя Україна 

69032 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 
3167 28.03.2003 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
д/н 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 рiк 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 1 1 

2 2014 1 1 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?  

 
Так Ні 



Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за 

наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  4 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  2 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) д/н 



 

д/н 

 

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

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  д/н 

Інші (запишіть)  д/н 

 

д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  
 

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 



Інше (запишіть)  д/н 

 

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

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): д/н 
 

X 

 

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

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  X 
 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками  
 

X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або 

фінансового менеджменту)  
 

X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  
 

X 

Інше (запишіть)  Останнiй раз членiв Наглядової ради було 

переобрано у 2014 роцi. В склад Наглядової ради 

введенно 2 нових члена Наглядової ради. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну 

комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 

так, створено ревізійну 

комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 



 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради 

чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?  

 

Загальні збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить до 

компетенції жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, 

враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 



Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами 

посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  д/н 

 

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

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

НКЦПФР про ринок цінних 

паперів  

Документи надаються 

для ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються на 

запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власній інтернет-

сторінці акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, результати діяльності  Ні Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які володіють 10 

відсотків та більше статутного капіталу  
Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів управління 

товариства  
Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні документи  Ні Ні Так Так Ні 



Протоколи загальних зборів акціонерів після їх 

проведення  
Ні Ні Ні Так Ні 

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного 

товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом 

останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

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

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 



Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
 

Інше (запишіть)  д/н 

 

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

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада X 
 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  X 
 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового 



менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/н  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

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

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

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



 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким 

органом управління прийнятий: д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть 

яким чином його оприлюднено: д/н  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з 

посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/н 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ” 

за ЄДРПОУ 00191218 

Територія 
 

за КОАТУУ 2320983301 

Організаційно-правова форма 

господарювання  
за КОПФГ 120 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 07.10 

Середня кількість працівників 4510 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
Веселiвське шосе, 7 км, с. Мала Бiлозерка, Василiвський, Запорiзька 

область, 71674, Україна, (06175) 6-28-30  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 р. 



 

Актив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу на 

міжнародні стандарти 

фінансової звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 15434 14952 0 

первісна вартість 1001 21188 22364 0 

накопичена амортизація 1002 5754 7412 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 944996 955850 0 

Основні засоби: 1010 3264182 3517846 0 

первісна вартість 1011 10614914 11180191 0 

знос 1012 7350732 7662345 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 190 190 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 236144 455 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 



Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 4460946 4489293 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 198145 410550 0 

Виробничі запаси 1101 165369 367938 0 

Незавершене виробництво 1102 408 336 0 

Готова продукція 1103 31958 41625 0 

Товари 1104 410 651 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 531850 521278 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

26922 

 

14546 

 

0 

з бюджетом 1135 281581 464644 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 244346 351631 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1908 11097 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 74250 35958 0 

Готівка 1166 8 9 0 



Рахунки в банках 1167 74242 35949 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 6297 1379 0 

Усього за розділом II 1195 1120953 1459452 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 5581899 5948745 0 

 

Пасив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу на 

міжнародні стандарти 

фінансової звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 112236 112236 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 2502760 2468902 0 

Додатковий капітал 1410 0 3317 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 48065 48065 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1322443 1570298 0 



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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 3985504 4202818 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 437274 256712 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 212100 242326 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 278092 84511 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 24690 24690 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 927466 583549 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 



Короткострокові кредити банків 1600 79168 111000 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 187068 275261 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 80151 93824 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 7610 349 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 13538 15131 0 

за одержаними авансами 1635 4 95 0 

за розрахунками з учасниками 1640 267567 267567 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 27856 392721 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 920 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 5967 5510 0 

Усього за розділом IІІ 1695 668929 1162378 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для 

продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 5581899 5948745 0 

 

Примітки 
Розрахунок загальної суми зобовязаннь на 31 грудня 2015 року повинен включати залишки 

за рядками 1595, 1695 i 1700 у загальнiй сумi 1745927 тис.грн. (31 грудня 2014: 1286562 

тис.грн.) Звiт про фiнансовий стан слiд читати разом з Примiтками до фiнансової звiтностi, 



складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є складовою 

частиною фiнансової звiтностi. 

Керівник Голова Правлiння - Генеральний директор Короленко Михайло Костянтинович 

Головний бухгалтер Фоменко Iнна Вiкторiвна 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ” 

за ЄДРПОУ 00191218 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2275484 2630682 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1722846 ) ( 1286805 ) 

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

Валовий:    



 прибуток 2090 552638 1343877 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 102227 353611 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 124681 ) ( 86987 ) 

Витрати на збут 2150 ( 51033 ) ( 41355 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 79739 ) ( 184579 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

 прибуток 

 

2190 

 

399412 

 

1384567 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 2465 63155 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 16140 ) ( 732 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 60735 ) ( 70009 ) 



Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

325002 

 

1376981 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -92917 -247857 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 

 

232085 

 

1129124 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -195570 13 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -195570 13 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 35202 -2 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -160368 11 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 71717 1129135 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 907504 832329 



Витрати на оплату праці 2505 445469 345410 

Відрахування на соціальні заходи 2510 163501 135003 

Амортизація 2515 280661 159149 

Інші операційні витрати 2520 181164 127835 

Разом 2550 1978299 1599726 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 112236123 112236123 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 112236123 112236123 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2.06 10.06 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 2.06 10.06 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Звiт про сукупний дохiд слiд читати разом з Примiтками до фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є складовою частиною 

фiнансової звiтностi. Статтi, якi включенi до рiдкiв 2400 (дооцiнка необоротних активiв), 2445 

(iнший сукупний дохiд ) та 2455 (податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним 

доходом) нiколи не будуть перенесенi до звiту про прибуток або збиток. Стаття "Iнший 

сукупний дохiд" включає в себе актуарний дохiд (примiтка 8) 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 0 ) 

 

( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 



Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 



необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки 
 

Керівник 
 

Головний бухгалтер 
 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 

ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ У ФОРМI 
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ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ” 

за ЄДРПОУ 00191218 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 

оподаткування 
3500 325002 0 1376981 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 280636 X 159149 X 

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 5940 0 0 786 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових 

різниць 
3515 0 42662 0 175803 



збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 
3520 74410 0 7586 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних 

активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 
3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових 

інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 34160 90090 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 212631 0 80066 

Збільшення (зменшення) поточних біологічних 

активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 246144 0 193735 0 

Зменшення (збільшення) іншої поточної 

дебіторської заборгованості 
3554 0 9189 732 0 

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх 

періодів 
3556 0 25 0 155 

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 4918 0 0 4280 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 96752 0 171945 0 

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 705918 0 1629162 0 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги 
3561 88193 0 91322 0 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 3562 13673 0 74468 0 



заборгованості за розрахунками з бюджетом 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі страхування 
3563 0 7261 1373 0 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з оплати праці 
3564 1593 0 2188 0 

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх 

періодів 
3566 920 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших поточних 

зобов’язань 
3567 0 455 2622 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 203003 X 415982 

Сплачені відсотки 3585 X 16140 X 732 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 486775 0 1213180 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 121 X 116 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 532128 X 343187 



Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 532007 0 343071 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 1075000 X 162461 X 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 1094582 X 107205 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 1035951 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 16140 X 732 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 

оренди 
3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати неконтрольованим 

часткам у дочірніх підприємствах 
3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 35722 0 981427 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 80954 0 111318 



Залишок коштів на початок року 3405 74250 X 10497 X 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 42662 0 175803 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 35958 0 74982 0 

 

Примітки 

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) слiд читати разом з Примiтками до 

фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 

якi є складовою частиною фiнансової звiтностi. Рух грошових коштiв складенний згiдно 

МСБО №7 та передбачає визначення грошових коштiв за непрямим методом. 
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Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 112236 2502760 133600 48065 1591658 0 0 4388319 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 



Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 -133600 0 -269215 0 0 -402815 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 112236 2502760 0 48065 1322443 0 0 3985504 

Чистий прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 232085 0 0 232085 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 -160368 0 0 -160368 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 -160368 0 0 -160368 

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки 

в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 
4280 0 0 0 0 0 0 0 0 



вартості акцій 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 -33858 3317 0 176138 0 0 145597 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 -33858 3317 0 247855 0 0 217314 

Залишок на 

кінець року 
4300 112236 2468902 3317 48065 1570298 0 0 4202818 

 

Примітки 

Звiт про власний капiтал слiд читати разом з Примiтками до фiнансової звiтностi, складеної 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є складовою частиною 

фiнансової звiтностi. Власний капiтал пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 4 202 

818 тис. грн., у тому числi: статутний капiтал 1 112 236 тис. грн., капiтал у дооцiнках 2 468 902 

тис. грн.,додатковий капiтал 3 317 тис. грн.,резервний капiтал 48 065 тис. грн. 

Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 1 570 298 тис. грн. 

Керівник Голова Правлiння - Генеральний директор Короленко Михайло Костянтинович 

Головний бухгалтер Фоменко Iнна Вiкторiвна 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Пiдприємства з iноземними iнвестицiями у формi Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький залiзорудний комбiнат» (далi Компанiя) за 2015 рiк. 1. 

Загальна iнформацiя про Компанiю: 1) Загальна iнформацiя про пiдприємство: • повна та скорочена назва пiдприємства- Пiдприємство з iноземними 

iнвестицiямиу формi Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький залiзорудний комбiнат»»; ПрАТ «Запорiзький Залiзорудний комбiнат» • дата 

державної реєстрацiї 05.12.1996 р.; • юридична та фактична адреса- 71672, Запорiзька область,Василiвсьий р-н., с.Мала .Бiлозiрка, Василiвське шосе 7 км. • 

органiзацiйно-правова форма- Приватне Акцiонерне товариство • країна реєстрацiї- Україна • офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя 

про Компанiю- http://www.zgrk.com.ua • адреса електронної пошти- info@zgrk.com.ua • характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу 

Компанiї - - Добування залiзних руд Предметом основної дiяльностi Компанiї є видобування залiзної руди. Реалiзацiя залiзної руди здiйснюється в Українi 

та кордоном. Подальша стратегiя дiяльностi Компанiї ґрунтується не тiльки на зростаннi кiлькiсних, але й якiсних показникiв. Компанiя прагне 

вдосконалювати технологiю виробництва. Фактично контролюючою стороною є SC Minerfin A.S. Економiчне середовище, в якому функцiонує 

пiдприємство. Свiтова економiчна динамiка характеризується неоднозначними проявами, зумовленi необхiднiстю забезпечення стiйкого зростання в 

мовах суперечливих глобальний тенденцiй. Ще складнiшими є завдання для України, яка в умовах зовнiшньої агресiї має не лише стабiлiзувати економiчне 

та суспiльно-полiтичне середовище, але реалiзувати полiтику стiйкого довгострокового розвитку. Також важливу роль вiдiграють в мiжнароднiй торгiвлi 

валютнi курси . На часi валютний курс є iнструментом державної полiтики. Наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, в якiй мiрi це 



може вплинути на українську економiку. 2. Основа пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi. Здатнiсть Компанiї продовжувати дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. Керiвництво Компанiї пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування. 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена у вiдповiдностi з основними якiсними характеристиками, певними принципами пiдготовки фiнансової звiтностi 

МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»: - зрозумiлiсть; - доречнiсть (суттєвiсть); - достовiрнiсть (правдиве уявлення, переваження сутностi над формою, 

нейтральнiсть, обачнiсть, повнота); - порiвняннiсть. Фiнансова звiтнiсть Компанiї за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, складена на пiдставi 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi (IFRS, IAS). МСФЗ були застосованi ретроспективно починаючи з 01.01.2014 року. У Примiтках д 

фiнансової звiтностi пояснюються основнi корективи фiнансової звiтностi за 2014- 2015 роки. Облiкова полiтика Компанiї покликана забезпечити 

вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї наступним якiсним характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть. Принципи оцiнки фiнансових 

показникiв; Фiнансова звiтнiсть готується з принципами облiку по фактичним затратам, за виключенням: - фiнансових iнструментiв, що оцiнюються по 

справедливiй вартостi, змiни якої вiдображаються в складi прибуткiв або збиткiв за поточний перiод; - активiв, що утримуються для продажу, 

вiдображених по справедливiй вартостi. Функцiональна валюта та валюта представлення даних фiнансової звiтностi; Функцiональною валютою товариства 

є українська гривня, яка являється нацiональною валютою України, i тому найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть здiйснюваних операцiй 

товариством i пов’язаних з ними обставин, що впливають на дiяльнiсть товариства. Всi данi фiнансової звiтностi округляються з точнiстю до цiлих тисяч 

гривень. Використання оцiнок i суджень; Керiвництво Компанiї може використовувати ряд оцiнок i припущень у вiдношеннi представлення активiв i 

зобов'язань, та при розкриттi умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФО таким чином, що фактичнi 

результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок i припущень. Припущення та зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки пiдлягають постiйному 

аналiзу на предмет необхiдностi їх змiн. Змiни в розрахункових оцiнках признавати в тому звiтному перiодi, коли вони були переглянутi, i у всiх наступних 

перiодах, що порушенi зазначеними змiнами. Форми фiнансової звiтностi; Компанiя складає форми фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з рекомендацiями 

МСФО1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан)складається методом дiлення активiв i зобов'язань на поточнi i довгостроковi. Звiт про фiнансовi результати 

складається методом дiлення затрат по функцiональнiй ознацi. Звiт про змiни у власному капiталi надається в розгорнутому форматi. Звiт про рух грошових 

коштiв складається згiдно МСБО 7, непрямим методом. Примiтки до фiнансової звiтностi складаються згiдно з вимогами МСФЗ та розкриття iнформацiї, що 

викладенi у всiх МСБО та МСФЗ. Забезпечити безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрну оцiнку активiв, зобов’язань, капiталу в бухгалтерському 

облiку, застосовуючи журнально-ордерну форму облiку. Застосовувати план рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських 

операцiй пiдприємств i органiзацiй (далi – План рахункiв) затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 30.11.1999 року№291 з урахування змiн до 

Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.12.2011р. №1591 та дотримуватися вимог МСБО та МСФЗ. Компанiя використовує оцiнки i робить припущення, якi 

мають вплив на визначення у фiнансовiй звiтностi суми активiв i зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та 

зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. Оцiнки i припущення пiддаються постiйному критичному аналiзу i ґрунтуються на минулому досвiдi 

керiвництва Компанiї i iнших чинниках, у тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися. . 

3. Суттєвi положення Облiкової полiтики: Облiкова полiтика Компанiї вiдповiдає положенням МСФЗ, що вступили в силу на кiнець 31.12.2014р. по 

вiдношенню до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2015 р. Вiдповiдно до МСФЗ (IАS) 8 Компанiї послiдовно застосовує прийняту облiкову полiтику 

до анологiчних операцiй, подiй та умов, якi вiдбувались в попереднiх звiтних перiодах та вiдбулись за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2015 р. При 

складаннi даної фiнансової звiтностi Компанiя не здiйснювала дострокового застосування стандартiв, поправок та пояснень, якi були опублiкованi але не 

вступили в дiю станом на 01 сiчня 2015року. При складаннi фiнансових звiтiв визначити межу суттєвостi : - для визначення суттєвостi окремих об'єктiв 

облiку , що вiдносяться до активiв, зобов'язань та власного капiталу – в розмiрi 5% вiд пiдсумку всiх активiв, всiх зобов'язань та власного капiталу. - для 

визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат – 2% вiд чистого прибутку ( збитку) товариства. - для визначення подiбних активiв - рiзниця мiж 

справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%. - для iнших господарських операцiй – в розмiрi 5% вiд чистого прибутку ( збитку) 

товариства. а) Основнi засоби Компанiя здiйснює переоцiнку основних засобiв для визначення справедливої вартостi . Переоцiнка основних засобiв 

проводиться з достатньою регулярнiстю, з тим щоб уникнути значних розбiжностей мiж їх балансовою та справедливою вартiстю. Остання переоцiнка 

проведена станом на 31.12.2014 р. Облiк зазначених активiв ведеться за моделлю по фактичним витратам (IAS 16, IFRS 1). Наступнi придбання 

враховувалися за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Iсторична вартiсть об'єкта основних 

засобiв включає (а) покупну цiну, включаючи iмпортнi мита та податки, що не пiдлягають вiдшкодуванню, за вирахуванням торговельних та iнших знижок; 

(б) будь-якi витрати, якi безпосередньо стосуються доставки активу в мiсце розташування i доведення його до стану, що забезпечує функцiонування 

вiдповiдно до намiрiв керiвництва пiдприємства; (в) первiсну оцiнку витрат на демонтаж та видалення об'єкта основних засобiв i вiдновлення територiї на 

якiй вiн розташований, зобов'язання за якими Компанiя бере на себе або при придбаннi даного об'єкта, або внаслiдок його експлуатацiї протягом певного 

перiоду часу в цiлях, не пов'язаних з виробництвом запасiв протягом цього перiоду. Основнi засоби вiдображаються за вартiстю, яка вiдповiдає вартостi 

придбання або капiтальних вкладень за вирахуванням накопиченої амортизацiї та резерву на знецiнення, де це необхiдно. Збiльшення вартостi в 



результатi переоцiнки визнається безпосередньо у iншому сукупному доходi , за винятком випадкiв ,коли це збiльшення сторнує уцiнку в результатi 

попередньої переоцiнки визнану у прибутку чи збитку. Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати по мiрi того, як вони 

здiйснюються. Вартiсть замiни значних компонентiв основних фондiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються. Витрати на ремонт та 

реконструкцiю основних засобiв враховуються в мiру виникнення i включаються до складу iнших адмiнiстративних або операцiйних витрат, якщо вони не 

пiдлягають капiталiзацiї. При знецiненнi основнi засоби списуються до вартостi використання або до справедливої вартостi мiнус витрати на продаж, в 

залежностi вiд того яка з них вища. Зменшення балансової вартостi вiдноситься на фiнансовий результат. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний в 

попереднiх перiодах, сторнується, якщо вiдбулися змiни в розрахунках, якi застосовувалися для визначення вартостi використання активу або 

справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. При подальшому продажу або вибуттi переоцiнених основних засобiв наявна сума збiльшення 

вiд переоцiнки, врахована в резервi переоцiнки, перекладається безпосередньо до складу нерозподiленого прибутку. Капiталiзованi витрати включають 

основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують строк їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. 

Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдносяться на прибуток або збиток 

того перiоду, в якому вони були понесенi. Активи, що утримуються за договорами фiнансової оренди, амортизуються протягом меншого з термiнiв: 

термiну корисного використання аналогiчно власним активам, або термiну дiї вiдповiдної оренди. Прибуток i збиток вiд вибуття активiв визначається 

шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансовою вартiстю цих активiв i визнається у звiтi про фiнансовi результати. Амортизацiя основних засобiв 

розраховується за прямолiнiйним методом з метою зменшення їх вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть 

активу - це розрахункова сума, яку Компанiя отримала б у даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби актив вже був у тому вiцi i 

в тому станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Компанiя має намiр використовувати актив до кiнця його фiзичного iснування, 

лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну 

звiтну дату. б) Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первинному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля 

первинного визнання нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi (в разi їх наявностi). Строк корисної експлуатацiї нематерiальних активiв визначається за кожним об’єктом окремо в перiод облiку 

на баланс. Амортизацiя нараховується на основi прямолiнiйного методу протягом строкiв корисного використання. в) Запаси Одиницею бухгалтерського 

облiку запасiв признавати їх найменування. Оцiнку запасiв (матерiалiв, палива, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв) при вiдпуску у виробництво чи 

iншому вибуттi здiйснювати за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). Запаси вiдображаються в фiнансовiй звiтностi по 

найменшiй з двох оцiнок : або собiвартостi, або чистої вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї – це цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi 

товариства за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем. д) Фiнансовi iнвестицiї Облiк фiнансових iнвестицiй, що призначенi для торгiвлi, здiйснювати в 

бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на прибуток або збиток перiоду. Iнвестицiї, що мають фiксований термiн 

погашення, чи утримуються до погашення, облiковуються по амортизованiй собiвартостi. Iнвестицiї, що не мають фiксованого термiну погашення, 

облiковуються по собiвартостi. Фiнансовi iнвестицiї вiдображають в облiку та звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ. . Е )Дебiторська та кредиторська 

заборгованiсть Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна, або як довгострокова. Дебiторська заборгованiсть 

класифiкується як торгiвельна дебiторська заборгованiсть (заборгованiсть, що виникла за реалiзованi товари та послуги входi звичайної господарської 

дiяльностi) i iнша (не торгова) дебiторська заборгованiсть. Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється по справедливiй вартостi 

переданих активiв. В фiнансовiй звiтностi короткотермiнова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається по чистiй вартостi реалiзацiї. Чиста 

вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з врахуванням наданих знижок, повернення товарiв i безнадiйної заборгованостi. Для 

вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi формується резерв сумнiвних боргiв . Резерв створюється виходячи з платоспроможностi окремих 

дебiторiв. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням резерву сумнiвних боргiв. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) облiковується згiдно її виду , по дисконтованiй вартостi. Поточна 

кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi по справедливiй вартостi отриманих активiв чи послуг. Компанiя здiйснює перевiд 

частини довгострокової кредиторської заборгованостi в склад поточної заборгованостi, якщо на дату складання звiтностi по умовам договору до 

повернення частини боргу залишається менше нiж 365 днiв. є) Забезпечення Державна пенсiйна програма з визначеними внесками. Компанiя є учасником 

спецiального державного плану пенсiйного забезпечення працiвникiв, якi працюють в шкiдливих умовах працi. Згiдно з зазначеним спецiальним планом 

працiвники якi працюють в шкiдливих та особливо шкiдливих умовах працi мають право вийти на пенсiю на 5 та 10 рокiв, вiдповiдно, ранiше 

встановленого загального пенсiйного вiку. Компанiя, яка пiдпадає пiд критерiї спецiального пенсiйного плану, повинна виплачувати пенсiї вiдповiдним 

працiвникам-пенсiонерам. Даннi виплати проводяться починаючи з дати дострокового виходу на пенсiю та до досягнення загальновстановленого 

пенсiйного вiку. МСФЗ 19 та МСФЗ 26 не вимагають нарахування резервiв на програми з визначеними внесками. . ж ) Доходи та витрати Доходи товариства 

признаються на основi принципу нарахування , коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, сума доходу 

може бути достовiрно визначена , та у вiдповiдностi до вимог МСБО 18. Витрати вiдображати одночасно зi зменшенням активiв або зi збiльшенням 



зобов`язань, якi призводять до зменшення власного капiталу, за умови , що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi . Витрати, пов’язанi з отриманням 

доходiв, признаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображати в складi витрат 

того перiоду, в якому вони були здiйсненi. При визначеннi собiвартостi виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг, використовувати пiдхiд 

«прямих витрат». Тобто, загальновиробничi витрати вважати витратами перiоду та вiдносити на фiнансовi результати перiоду в якому вони фактично 

понесенi. з) Витрати з податку на прибуток Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi товариство згiдно вимог 

МСФО 12. Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються в фiнансовiй звiтностi, складаються з суми поточного i вiдстроченого податку на прибуток. 

Вiдстроченi податки з прибутку розраховуються по тимчасовим рiзницям з використанням балансового методу облiку активiв та зобов’язань. Поточний 

прибуток розраховується виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк розрахований у вiдповiдностi з дiючим законодавством України з використання 

нормативної ставки у звiтному перiодi -18%. Поточний податок. Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний i попереднi перiоди оцiнюються за 

сумою, передбачуваної до отримання в якостi вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове 

законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну дату. Вiдстрочений податок. 

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за всiма тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою 

вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, яка приймається до уваги в податковому облiку. Вiдстроченi податковi 

зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: • вiдкладене податкове зобов'язання виникає в 

результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням компанiй, i яка на момент здiйснення 

операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i • у вiдношеннi оподатковуваних тимчасових рiзниць, що 

вiдносяться до iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi в спiльнiй дiяльностi, якщо материнська Товариство може 

контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному 

майбутньому. Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями i перенесенню на наступнi перiоди 

невикористаних податкового кредиту та податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна 

застосувати тимчасовi рiзницi, а також використовувати податковi кредити i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, крiм випадкiв, коли: • 

вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй 

операцiї, що не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток 

чи збиток; • у вiдношеннi тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi в спiльнiй 

дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде 

отримана оподатковуваний прибуток, вiдносно якої можна застосувати тимчасову рiзницю. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв 

переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансове становище i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатньої 

оподатковуваного прибутку, яка дозволила б реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi 

податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за 

ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично 

прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi 

вiдображаються безпосередньо у складi власного капiталу, вiдбивається в складi власного капiталу, а не у звiтi про сукупний прибуток. Вiдстроченi 

податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi 

активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той 

же суб'єкт господарювання. У даному звiтi керiвництво Компанiї вiдобразило вплив Податкового кодексу на поточнi та вiдстроченi податки на прибуток. 

При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань Компанiя використовувало ставки податку, якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод 

сторнування тимчасових рiзниць, якi призвели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань. Беручи до уваги нестабiльнiсть 

податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань проводилася на основi суджень керiвництва Компанiї, якi базувалися 

на iнформацiї, наявнiй у керiвництва на момент складання цiєї фiнансової звiтностi. и) Операцiї з пов’язаними сторонами Вiдповiдно до вимог МСБО 24 

«Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони» пов’язаними вважаються сторони,одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на 

операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi питання,чи є сторони пов’язаними сторонами, до уваги береться змiст взаємовiдносин сторiн, 

а не лише юридична форма. Згiдно до п.17 МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони» Товариство розкриває iнформацiю про компенсацiї 

провiдному управлiнському персоналу, яка подається загальною сумою, а також для кожної iз наведених далi категорiй: - короткостроковi виплати 

працiвникам; - виплати по закiнченню трудової дiяльностi; - iншi довгостроковi виплати; - виплати при звiльненнi; - платiж на основi виплат. Компенсацiї 

провiдному управлiнському персоналу у 2015 роцi склали короткостроковi виплати у сумi 26257,5 тис.грн. Виплат при звiльненнi , виплат по закiнченнi 

трудової дiяльностi не було, iнших довгострокових виплат не було, виплат на основi акцiй не було. i) Ризики Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї 



включають поточну кредиторську заборгованiсть ,банкiвськi кредити,цiннi папери, фiнансову оренду. Також Компанiя має iншi фiнансовi iнструменти,такi 

як дебiторська заборгованiсть,грошовi кошти . Основнi ризики включають,кредитний ризик,валютний ризик та ризик лiквiдностi. Кредитний ризик. 

Компанiя укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої 

оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику,пов’язаного з iншими фiнансовими iнструментами,якi 

включають фiнансовi iнвестицiї доступнi для продажу,та фiнансовi iнвестицiї до погашення ,ризик пов'язаний з можливiстю дефолту контрагента, при 

цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту. Ризик лiквiдностi. Компанiя здiйснює контроль лiквiдностi ,шляхом планування 

поточної лiквiдностi. Компанiя аналiзує термiни платежiв,якi пов’язанi дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами. Новi стандарти i 

тлумачення, якi не вступили в силу Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування у рiчних перiодах, 

починаючи з 1 сiчня 2015 року та пiзнiших перiодах. Компанiя не застосовувала цi стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування. 

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (випущений у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 

року або пiсля цiєї дати). Нижче описанi основнi особливостi нового стандарту: • Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: 

фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, 

змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на 

фiнансовий результат. • Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується для управлiння фiнансовими 

активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент 

утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат 

основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв i утримуються в 

портфелi, коли пiдприємство одночасно отримує потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою 

вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми боргу та 

процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). 

Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат 

основної суми боргу та процентiв. • Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте керiвництво може зробити 

остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо 

iнструмент капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку чи збитку. • Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо 

класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде зобов’язана 

показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою 

вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. • МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення - модель очiкуваних 

кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить триетапний пiдхiд, в межах якого аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх 

початкового визнання. На практицi новi правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi очiкуваного кредитного 

збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною 

дiяльнiстю - у сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання кредитного ризику, знецiнення 

оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця 

модель передбачає операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та основною дiяльнiстю. • Переглянутi умови до облiку хеджування 

забезпечують бiльш тiсний зв'язок облiку з управлiнням ризиками. • Цей стандарт надає пiдприємствам можливiсть вибору облiкової полiтики: вони 

можуть застосовувати облiк хеджування вiдповiдно до МСФЗ 9 чи продовжувати застосовувати до всiх вiдносин хеджування МСБО 39, оскiльки у стандартi 

не розглядається облiк макрохеджування. Вiдповiдно до переглянутого МСФЗ 8 необхiдно (1) представляти розкриття iнформацiї щодо професiйних 

суджень керiвництва, винесених при агрегуваннi операцiйних сегментiв, включаючи опис агрегованих сегментiв i економiчних показникiв, оцiнених при 

встановленнi того факту, що агрегованi сегменти мають подiбнi економiчнi характеристики, i (2) виконувати звiрку активiв сегмента та активiв пiдприємства 

при вiдображеннi у звiтностi активiв сегмента. Вiдповiдно до переглянутого МСБО 24, пов'язаною стороною вважається також пiдприємство, що надає 

послуги з надання старшого керiвного персоналу пiдприємству, що звiтує, або материнськiй компанiї пiдприємства, що звiтує («керуюче пiдприємство»), i 

вводить вимогу про необхiднiсть розкривати iнформацiю про суми, нарахованi пiдприємству, що звiтує, керуючим пiдприємством за наданi послуги. Наразi 

Компанiя оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть. Роз’яснення методiв нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв - 

Змiни МСБО 16 та МСБО 38 (випущенi 12 травня 2014 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). 

Цими змiнами КМСБО роз’яснив, що використання основаних на доходах методiв розрахунку амортизацiї активу є недоречним, оскiльки доходи, отриманi 

у результатi дiяльностi, яка передбачає використання активу, переважно вiдображають iншi фактори, а не отримання економiчних вигод вiд цього активу. 

Наразi Компанiя оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть. МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 року i 

вступає в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за 



цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись 

окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-

яких причин варiюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за 

контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Наразi Компанiя оцiнює вплив 

цього нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть. Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014 року (випущенi у вереснi 2014 року i набувають чинностi для рiчних 

перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). Змiни стосуються чотирьох стандартiв. Змiни МСФЗ 5 роз’яснюють, що змiна способу вибуття 

(рекласифiкацiя з активiв, що утримуються для продажу, в активи, що утримуються для розподiлу, або навпаки) не є змiною плану продажу або розподiлу 

та не потребує вiдображення в облiку в якостi змiни цього плану. Змiни МСФЗ 7 мiстять додатковi методичнi рекомендацiї, якi допомагають керiвництву 

визначити, чи умови угоди про обслуговування переданого фiнансового активу являють собою триваючу участь для цiлей розкриття iнформацiї згiдно з 

МСФЗ 7. Змiна цього стандарту також роз’яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк згiдно з МСФЗ 7 стосовно промiжної фiнансової 

звiтностi вiдсутнi, крiм випадкiв, коли цього вимагає МСБО 34. Змiна МСБО 19 роз’яснює, що при облiку зобов’язань з пенсiйного забезпечення рiшення 

щодо ставки дисконтування, наявностi розвинутого ринку («глибокого ринку») високоякiсних корпоративних облiгацiй або про те, якi державнi облiгацiї 

використовувати в якостi орiєнтира, повиннi ґрунтуватись на тiй валютi, в якiй деномiнованi зобов’язання, а не на валютi країни, в якiй вони виникли. МСБО 

34 вводить вимогу, згiдно з якою промiжна фiнансова звiтнiсть повинна мiстити перехресне посилання на мiсцезнаходження «iнформацiї в iнших формах 

промiжної фiнансової звiтностi». Наразi Компанiя оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть. «Розкриття iнформацiї» - Змiни МСБО 1 (випущенi у 

груднi 2014 року i набувають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). Змiни МСБО уточнюють поняття 

суттєвостi та роз’яснюють, що органiзацiя не зобов’язана розкривати iнформацiю, розкриття якої вимагають МСФЗ, якщо така iнформацiя не є суттєвою, 

навiть якщо МСФЗ мiстить перелiк конкретних вимог або визначає їх як мiнiмальнi вимоги. Також до МСБО 1 включено нове керiвництво про промiжнi 

пiдсумковi суми у фiнансовiй звiтностi, зокрема, зазначено, що такi промiжнi пiдсумковi суми (а) мають включати статтi, визнання та оцiнка яких 

здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ; (б) мають бути представленi та названi таким чином, щоб забезпечити розумiння компонентiв промiжних пiдсумкових 

сум; (в) мають застосовуватися послiдовно у рiзних перiодах; та (г) не можуть бути представленi так, що видiляються бiльше, нiж промiжнi пiдсумковi суми 

та пiдсумковi суми, яких вимагають МСФЗ. Наразi Компанiя оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову звiтнiсть. Застосування виключення з вимоги 

консолiдацiї для iнвестицiйних компанiй - Змiни МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 (випущенi у груднi 2014 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). Цi змiни пояснюють, що iнвестицiйна компанiя зобов'язана оцiнювати свої iнвестицiї в дочiрнi 

пiдприємства, якi є iнвестицiйними компанiями, за справедливою вартiстю через прибутки або збитки. Крiм цього, виключення з вимоги про складання 

консолiдованої фiнансової звiтностi у разi, якщо кiнцеве або будь-яке материнське пiдприємство вказаного пiдприємства представляє консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть, доступну для вiдкритого користування, доповнено поясненням про те, що цей виняток застосовується незалежно вiд того, чи включене 

дочiрнє пiдприємство в консолiдацiю або оцiнене за справедливою вартiстю через прибутки або збитки вiдповiдно до МСФЗ 10 у консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi зазначеного кiнцевого або будь-якого материнського пiдприємства. Наразi Компанiя оцiнює вплив цих змiн на його фiнансову 

звiтнiсть. Також були опублiкованi iншi новi стандарти та тлумачення, якi за оцiнками Компанiї не матимуть впливу на його фiнансову звiтнiсть: • МСФЗ 14 

«Вiдстроченi платежi за дiяльнiсть, що здiйснюється за регульованими тарифами» (випущений у сiчнi 2014 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, 

починаючи з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). • «Облiк операцiй з придбання часток участi у спiльних операцiях» - Змiни МСФЗ 11 (випущенi 6 травня 

2014 року i набувають чинностi для перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). • «Сiльське господарство: рослини довготривалого 

вирощування» - Змiни МСБО 16 та МСБО 41 (випущенi 30 червня 2014 року i набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 року). • 

«Продаж або внесок активiв в асоцiйоване або спiльне пiдприємство iнвестором» - Змiни МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущенi 11 вересня 2014 року i набувають 

чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). 4. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення. У процесi 

застосування облiкової полiтики керiвництвом пiдприємства,крiм облiкових оцiнок,були зробленi певнi судження ,якi мають суттєвий вплив на суми,якi 

визнанi у фiнансовiй звiтностi . Такi судження зокрема включають: - судження щодо операцiй,подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ; - судження 

щодо основних засобiв; - судження щодо запасiв; - судження щодо вiдстрочених податкiв; - судження щодо дебiторської заборгованостi; - судження щодо 

забезпечень; - судження щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв; - судження щодо податкiв; - iншi судження. Огляд основних принципiв 

бухгалтерського облiку, якi застосовувалися у звiтному роцi. У балансi Компанiї нематерiальнi активи вiдображенi по первiснiй вартостi i складаються з 

прав на програмнi забезпечення, лiцензiй та дозволiв на торгiвлю. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Первiсна вартiсть на початок року 

складає в сумi 21188 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок року становить 5754 тис. грн. Первiсна вартiсть на кiнець року склала в сумi 22364 тис. 

грн. Накопичена амортизацiя на кiнець року 7412 тис. грн. В балансi Компанiї основнi засоби вiдображенi по справедливiй вартостi та за поточний рiк з 

ними вiдбулися такi змiни: Групи основних засобiв Будинки, Споруди Передав. пристрої Тис.грн Машини I обладнан. Тис.грн Транспорт. Засоби Тис.грн. 

Iнструм. Прилади, Iнвентар Тис.грн. Малоц.необор. Матеральнi Активи Тис.грн. Iншi, тис.грн. Тис.грн Всього, тис.грн. Первiсна вартiсть на початок року 

2554070 7757762 258148 37436 6708 790 10614914 Накопич амортизацiя на початок року 296548 6936904 97829 12425 6708 318 7350732 Надiйшло за рiк 



317086 131362 33680 12138 2136 113 496515 Вибуття за рiк (за балансовою вартiстю) 3243 9469 699 20 55 2 13488 Амортизацiйнi вiдрахування 286 4675 239 

9 52 2 5263 Нараховано амортизацiї за рiк 92339 189154 25560 7645 2133 45 316876 Перв.переоц.вартiсть,iншi змiни 15360 57212 8181 175 80928 Балансова 

вартiсть на кiнець року 2884595 7936867 299310 49729 8789 651 11180191 Капiтальнi iнвестицiї Найменування показника На кiнець року Капiтальне 

будiвництво 930054 Придбання(виготовлення)основних засобiв 19963 Придбання(виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 166 

Придбання(створення)нематерiальних активiв - Придбання (вирощування)довгострокових бiологiчних активiв - Iншi 5667 Разом 955850 Дебiторська 

заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 року складає 

455 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,товари,роботи,послуги станом на 31.12.2014 року складає 53 180 тис.грн.,станом на 31.12.2015 року 

складає 521 278 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: На 31.12.2014 р.(тис.грн.) На 31.12.2015 р.(тис.грн.) За виданими авансами 26 922 14 

546 По розрахункам з бюджетом 281 581 464 644 З податку на прибуток 244 346 351 631 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 908 11 097 Аналiз 

кредитної якостi дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi визнано повнiстю . Кредиторська заборгованiсть. 

Поточна кредиторська заборгованiсть складає : На 31.12.2014 р.(тис.грн.) На 31.12.2015 р.(тис.грн.) поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги 187 

068 275 261 по розрахункам з бюджетом 80 151 93 824 по розрахункам зi страхування 7 610 349 по розрахункам з оплати працi 13 538 15 131 За 

одержаними авансами 4 95 За розрахунками з учасниками 267 567 267 567 Поточнi забезпечення 27 856 33 796 Iншi поточнi забезпечення 5 967 5 510 

«Фiнансовi результати» Згiдно вимогам МСБО № 18 “Дохiд”, на пiдприємствi дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається в 

разi наявностi всiх наведених нижче умов: • покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив); • 

пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами); • сума доходу ( виручка) може бути 

достовiрно визначена; • є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю 

операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Аналiз доходiв: Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод становить 2 275 484 тис.грн. У статтi 

«Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт i послуг» - витрати мiстять фактичнi прямi виробничi витрати та загальновиробничi витрати. Згiдно 

МСБО 1 в звiтi доходи або витрати показанi згорнуто по iдентичним операцiям У статтi « Iншi операцiйнi доходи» : 2015 рiк (тис.грн.) 

_____________________________________________________________________________ Операцiйна оренда активiв 919 Операцiйна курсова рiзниця 42 

662 Реалiзацiя iнших оборотних активiв 16 051 Штрафи,пенi,неустойки 18 Iншi 42 577 

_____________________________________________________________________________________________ Всього: 102 227 У статтi «Адмiнiстративнi 

витрати» - вiдображено загальногосподарськi витрати, пов’язанi з управлiнням i обслуговуванням пiдприємства (витрати на утримання адмiнiстративно-

управлiнського персоналу, витрати на їх службовi вiдрядження, на утримання основних засобiв, охорону, юридичнi, аудиторськi та iншi). Стаття «Витрати 

на збут» склалася з витрат, пов’язаних з реалiзацiєю продукцiї ( витрати пов’язанi з пошуком ринку збуту продукцiї, транспортнi витрати на доставку 

продукцiї, утримання пiдроздiлiв, що займаються збутом продукцiї, рекламу, тощо ). Стаття « Iншi операцiйнi витрати» вiдображає витрати якi склалися : 

2015 рiк.(тис.грн.) Операцiйна оренда активiв 1 508 Реалiзацiя iнших оборотних активiв 12 346 Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-

культурного призначення 8 339 Iншi операцiйнi витрати 57 546 _____________________________________________________________________________ 

Всього: 79 739 Стаття «Iншi витрати» вiдображає списання необоротних активiв становить у 2015 р. 5 625 тис. грн. Стаття « Iншi фiнансовi витрати» 

вiдображає проценти у сумi 16 140 тис.грн. у 2015 роцi. Рух грошових коштiв складений згiдно МСБО №7 та передбачає визначення грошових коштiв за не 

прямим методом. Змiни у власному капiталi Власний капiтал пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 4 202 818 тис.грн., у тому числi: Статутний 

капiтал – 1 112 236 тис.грн. Капiтал у дооцiнках – 2 468 902 тис. грн.. Додатковий капiтал - 3 317 тис.грн. Резервний капiтал - 48 065 тис. грн.. 

Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 1 570 298 тис.грн. 
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