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

Голова правлiння       Лам Матвiй Маркович 

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

М.П. 
 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік  

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  

Публiчне акцiонерне товариство "Донецький металопрокатний завод"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Публічне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

05838512  

1.4. Місцезнаходження емітента  

Донецька , д/н, 83009, м. Донецьк, вул. Новоросiйська, буд. 13  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

(062) 388-14-99 (062) 388-93-00  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

postmaster@dmpz.dn.ua  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована 
у Вiдомостi НКЦПФР 83 (1587)   30.04.2013 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці dmpz.dn.ua в мережі Інтернет 30.04.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 

mailto:postmaster@dmpz.dn.ua


Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

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

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X 



що виникала протягом звітного періоду 
14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 

 

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

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

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

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

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

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 

 

30. Примітки 

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: 
1.д)"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань 
пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань 
пiдприємств. 1.е)"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод 
емiтент не користувався послугами рейтингова агенства, оскiльки не має 



державної частки, не займає монопольне становище. 1.є)"Iнформацiя про 
органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не 
завповнюється. 7."Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не 
нараховувалися та не сплачувалися. 9.б)"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - 
у звiтному перiодi випуск облiгацiй емiтентом не здiйснювався. 
9.в)"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - у звiтному 
перiодi випуск iнших цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався. 9.г) 
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - у звiтному перiодi випуск похiдних 
цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався. 9.г')"Iнформацiя про викуп 
власних акцiй протягом звiтного перiоду" - у звiтному перiодi викупу власних 
акцiй не вiдбувалося. 9.д)"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних 
паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi. 12."Iнформацiя 
про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - у 
звiтному перiодi емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. 
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. Емiтентом випуск iпотечних облiгацiй, 
iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не здiйснювався. 25. "Фiнансова 
звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку" - публiчнi акцiонернi товариства складають 
фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 
29."Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав 
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 
нерухомостi.  



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Донецький металопрокатний завод" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "ДМПЗ" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

83009 

3.1.5. Область, район 

Донецька , д/н 

3.1.6. Населений пункт 

м. Донецьк 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Новоросiйська, буд. 13 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

АОО № 315230 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

11.01.1994 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Донецької мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

25000000 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

25000000 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 

ДФ ПАТ "Кредитпромбанк" 

3.3.2. МФО банку 

335593 

3.3.3. Поточний рахунок 

26001198001531 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним  



рахунком у іноземній валюті 

ПАТ "ВТБ Банк"  

3.3.5. МФО банку  

321767  

3.3.6. Поточний рахунок  

26001010112201  

3.4. Основні види діяльності 
24.10 ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛI ТА ФЕРОСПЛАВIВ 

25.99 ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ, Н. В. I. У. 

46.19 ДIЯЛЬНIСТЬ ПОСЕРЕДНИКIВ У ТОРГIВЛI ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ 

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

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що 
видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту 
чорних металiв 

АГ № 
579637 26.01.2012 

Мiнicтерство 
економiчного 
розвитку i 
торгiвлi 
України 

необмежений 

Опис 

Лiцензiя отримана Товариством з метою 
проведення власної заготiвлi, переробки, 

металургiйної переробки металобрухту чорних 
металiв. Термiн дiї лiцензiї необмежений. Лiцензiя 
отримана замiсть лiцензiї серiя АГ №501422 вiд 
09.11.2010р. у зв'язку зi змiною найменування. 

  

Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв 
автомобiльним транспортом 

АД № 
062910 07.08.2012 

Мiнiстерство 
транспорту 
та зв'язку 
України 

необмежений 

Опис 

Лiцензiя отримана Товариством з метою 
здiйснення пасажирських та вантажних перевезень. 

Термiн дiї лiцензiї необмежений. Лiцензiя 
отримана замiсть лiцензiї серiя АГ №502148 вiд 
02.11.2010р. у зв'язку зi змiною найменування. 

  

Роздрiбна торгiвля ТПВ 
№084386 29.08.2011 

Державна 
податкова 
iнспекцiя в 
Київському 
районi м. 
Донецька 

31.08.2016 

Опис 

Торгiвельний патент отриманий Товариством з 
метою здiйснення роздрiбної торгiвлi. Термiн дiї 
патента з 01.09.2011 до 31.08.2016р. Товариство 
планує подовжити дiю патенту пiсля закiнчення 

строку дiї. 

  



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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Усього 0 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства у 2012 - 998 
осiб, що на 169 осiб бiльше, нiж у 2011 роцi. Найбiльша кiлькiсть працiвникiв заводу працює у 
прокатному цеху - 328 осiб. (плюс 50 осiб порiвняно з 2011 роком). Фактична чисельнiсть 
працiвникiв Товариства нижча за планову. Вакансiї , що є у Товариствi, в основному стосуються 
квалiфiкованих робiтникiв - вальцювальникiв стану, правильникiв прокату, токарiв, 
фрезерувальникiв. Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом на ПАТ 
"ДМПЗ" у звiтному перiодi не було. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2012 рiк - 35 808,7 
тис.грн., що на 1221,1 тис.грн. бiльше, нiж у 2011 роцi. Тарифнi ставки у звiтному перiодi 
пiдвищувалися 5 разiв: з 01.01.2012, з 01.04.2012, з 01.07.2012, з 01.10.2012 та з 01.12.2012. ПАТ 
"ДМПЗ" проводить систематичну роботу, спрямовану на забеспечення вiдповiдностi рiвня 
квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним проблемам Товариства. Укладеним колективним договором 
передбачено наступне: - з метою забеспечення стабiльної роботи колективу при прийомi на роботу 
робити вiдбiр працiвникiв по дiлових i квалiфiкацiйних якостях; - нових робiтникiв 
ознайомлювати з основними нормативними правовими актами, якi регламентують дiяльнiсть 
Товариства; - у системi технiчного навчання органiзовувати пiдготовку, перепiдготовку, 
пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв, службовцiв, фахiвцiв i керiвникiв; - при збiльшеннi обсягiв 
виробництва здiйснювати прийом працiвникiв, що володiють необхiдною професiєю i 
квалiфiкацiєю, надавати працiвникам можливiсть перепiдготовки по необхiдним пiдприємству 
професiям; - при зменшеннi обсягiв виробництва не допускати необгрунтованого скорочення 
робочих мiсць. Система заохочення, встановлена положеннями та правилами внутрiшнього 
трудового розпорядку для робiтникiв та службовцiв ПАТ "ДМПЗ", передбачає за вiдмiнне 
виконання трудових обов`язкiв, зростання продуктивностi працi, покращення якостi продукцiї та 
iншi досягнення у працi, за виконання яких здiйснюється премiювання працiвникiв. У 2012 роцi 
пiдвищили квалiфiкацiю 43 робiтника ПАТ "ДМПЗ" (у 2011 роцi - 37 робiтникiв). У звiтному 
перiодi на виробництвi пiдготовлено 39 осiб, у навчальних закладах - 4 особи (ВУЗи - 4 особи). 
Дiюча кадрова програма Товариства повнiстю забеспечує вiдповiднiсть рiвня квалiфiкацiї 
працiвникiв операцiйним потребам Товариства протягом звiтного перiоду.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 

Голова Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лам Матвiй Маркович 

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

ВА 917341 15.09.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 



6.1.4. Рік народження** 

1952 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Державний полiтехнiчний iнститут, iнженер-металург 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

25 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Костянтинiвський металургiйний завод", директор з комерцiї 

6.1.8. Опис 

Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює 
керiвництво його поточною дiяльнiстю, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 
загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам i 
Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: - розробка 
проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх 
оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - визначення структури i 
чисельностi апарату управлiння Товариства, розробка штатного розкладу та посадових iнструкцiй 
i посадових окладiв працiвникiв Товариства, розробка внутрiшнiх документiв АТ, що 
регламентують порядок дiяльностi Товариства, його внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв i 
виконавчого апарату Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення 
та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за 
погодженням iз Наглядовою радою; - забезпечення виконання рiшень загальних зборiв та 
Наглядової ради. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує 
ведення протоколiв засiдань. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi 
Товариства. Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства, 
виконувати рiшення загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його 
вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi 
iноземними, українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами, 
вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi 
Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну 
дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядовою 
радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї 
загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. До компетенцiї 
Голови Правлiння належить: - без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних 
установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних 
та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi юридично 
значимi дiї, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, здiйснювати iншi 
юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшенням загальних зборiв та 
Наглядової ради та Положенням про Правлiння; - представляти Товариство у вiдносинах з iншими 
суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її 
межами; - видавати вiд iменi Товариства довiреностi; - скликати засiдання Правлiння, визначати їх 
порядок денний та голосувати на них; - розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; - наймати 
та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, 
представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення 
вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання 
Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, 
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва; - 



встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог 
чинного законодавства України, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади 
фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; - 
пiдписувати вiд iменi Товариства договори з головою та членами Наглядової ради щодо виконання 
ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням 
загальних зборiв; - пiдписувати колективний договiр; - подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб 
для призначення їх до складу Правлiння; - вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової 
ради, приймати участь у засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; - приймати участь 
у загальних зборах; - затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; - розпоряджатися 
майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення 
про Правлiння; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та 
скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, 
представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, 
вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд 
позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати 
рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення 
вiдповiдних дiй iншiй особi; - виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, 
Наглядової ради, загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - виконувати iншi 
функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Голова Правлiння Лам 
Матвiй Маркович не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн протягом 
звiтного перiоду не було. Попереднi посади: iнженер, старший iнженер-конструктор, майстер 
дiльницi, старший майстер дiльницi, заступник начальника дiльницi, начальник дiльницi, 
заступник генерального директора, заступник голови правлiння з забезпечення виробництва, збуту 
та продукцiї, директор з комерцiї. Розмiр виплаченої винагороди Головi Правлiння ПАТ "ДМПЗ" 
за 2012 рiк склав 119480,48 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Лам М. М. 
також обiймає посаду директора ТОВ "Електросталь" (Донецька область, Мар'їнський район, м. 
Курахове, Промислова зона, 70).  
* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Хобта Олександр Степанович 

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

ВВ 8808896 04.06.1999 Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку 

6.1.4. Рік народження** 

1954 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, металургiя чорних металiв, iнженер-металург 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

28 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат", головний iнженер - перший заступник генерального 
директора 



6.1.8. Опис 

Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює 
керiвництво його поточною дiяльнiстю, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 
загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам i 
Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Права та обов'язки членiв Правлiння 
визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, 
Статутом Товариства, Положенням про правлiння, а також Трудовим контрактом, що укладається 
з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий контракт пiдписує голова Наглядової 
ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Членом Правлiння 
Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом 
Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. До компетенцiї Правлiння належить: - розробка 
проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства. Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх 
оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - визначення структури i 
чисельностi апарату управлiння Товариства, розробка штатного розкладу та посадових iнструкцiй 
i посадових окладiв працiвникiв Товариства, розробка внутрiшнiх документiв АТ, що 
регламентують порядок дiяльностi Товариства, його внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв i 
виконавчого апарату Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення 
та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за 
погодженням iз Наглядовою радою; - забезпечення виконання рiшень загальних зборiв та 
Наглядової ради. Член Правлiння Хобта Олександр Степанович не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Змiн протягом звiтного перiоду не було. Попереднi посади: 
горновий, слюсар-кабельник, вiйськовослужбовець, машинiсть котельнi, пiдручний сталевара 
мартенiвської печi, пiдручний сталевара електропечi, виробничий майстер з розливання, iнженер-
технолог, заступник начальника мартенiвського цеху з безперервного розливання сталi, начальник 
мартенiвського цеху, начальник електросталеплавильного цеху, головний iнженер. Посади на 
будь-якому iншому пiдприємствi не займає. Винагорода як члену Правлiння, в тому числi у 
натуральнiй формi, не виплачувалась. В якостi головного iнженера у звiтному роцi отримав 
102035,30 грн. 
* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Когадєєв Олександр Анатолiйович 

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

ВС 302447 18.07.2000 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 

6.1.4. Рік народження** 

1955 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, обробка металiв тиском, iнженер-металург 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

28 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донецький металопрокатний завод", начальник виробничо-збутового вiддiлу 

6.1.8. Опис 

Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює 
керiвництво його поточною дiяльнiстю, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 
загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам i 
Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Права та обов'язки членiв Правлiння 
визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, 
Статутом Товариства, Положенням про правлiння, а також Трудовим контрактом, що укладається 
з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий контракт пiдписує голова Наглядової 
ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Членом Правлiння 
Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом 
Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. До компетенцiї Правлiння належить: - розробка 
проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства. Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх 
оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - визначення структури i 
чисельностi апарату управлiння Товариства, розробка штатного розкладу та посадових iнструкцiй 
i посадових окладiв працiвникiв Товариства, розробка внутрiшнiх документiв АТ, що 
регламентують порядок дiяльностi Товариства, його внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв i 
виконавчого апарату Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення 
та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за 
погодженням iз Наглядовою радою; - забезпечення виконання рiшень загальних зборiв та 
Наглядової ради. Член Правлiння Когадєєв Олександр Анатолiйович не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн протягом звiтного перiоду не було. Попереднi 
посади: помiчник виробничого майстра стану, виробничий майстер стану обтискного цеху, 
начальник змiни обтискного цеху, начальник обтискного цеху, заступник начальника виробничого 
вiддiлу, начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, заступник начальника виробничо-
збутового вiддiлу, комерцiйний директор, начальник департаменту металопродукцiї, начальник 
управлiння ЗЕЗ та транспорту, експерт вiддiлу транспорту, начальник департаменту виробничих 
зв'язкiв, провiдний менеджер з виробничих зв'язкiв, начальник вiддiлу електроенергiї та технiчної 
води, провiдний менеджер комерцiйного департамента, начальник виробничо-збутового вiддiлу. 
Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає. Винагорода як члену Правлiння, в тому 
числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. В якостi заступника директора заводу з виробництва 
у звiтному роцi отримав 97632,43 грн. 
* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бешуля Ганна Юрiївна 

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

ВС 744318 29.12.2000 Київським РВ ДМУУМВС України в м. Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1976 



6.1.5. Освіта** 

Вища, Донецький державний унiверситет, фiнанси i кредит, економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

4 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "Геркулес", аналiтик комп'ютерних систем 

6.1.8. Опис 

Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює 
керiвництво його поточною дiяльнiстю, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 
загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам i 
Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Права та обов'язки членiв Правлiння 
визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, 
Статутом Товариства, Положенням про правлiння, а також Трудовим контрактом, що укладається 
з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий контракт пiдписує голова Наглядової 
ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Членом Правлiння 
Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом 
Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. До компетенцiї Правлiння належить: - розробка 
проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства. Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх 
оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - визначення структури i 
чисельностi апарату управлiння Товариства, розробка штатного розкладу та посадових iнструкцiй 
i посадових окладiв працiвникiв Товариства, розробка внутрiшнiх документiв АТ, що 
регламентують порядок дiяльностi Товариства, його внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв i 
виконавчого апарату Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення 
та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за 
погодженням iз Наглядовою радою; - забезпечення виконання рiшень загальних зборiв та 
Наглядової ради. Член Правлiння Бешуля Ганна Юрiївна не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. На посаду члена Правлiння призначена 21.05.2012р. замiсть 
Юдковської Свiтлани Львiвни, яка була звiльнена 21.05.2012р. Попереднi посади: бухгалтер, 
головний бухгалтер, аналiтик комп'ютерних систем, заступник директора з економiки та фiнансiв. 
Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає. Винагорода як члену Правлiння, в тому 
числi у натуральнiй формi не виплачувалась. В якостi заступника директора з економiки та 
фiнансiв у звiтному роцi отримала 98289,66 грн. 
* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Iванова Людмила Iванiвна 

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

ВА 252549 11.04.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 



1950 

6.1.5. Освіта** 

вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донецький металопрокатний завод", iнженер з нормування та органiзацiї працi I категорiї 

6.1.8. Опис 

Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює 
керiвництво його поточною дiяльнiстю, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 
загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння Товариства пiдзвiтне загальним зборам i 
Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Права та обов'язки членiв Правлiння 
визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, 
Статутом Товариства, Положенням про правлiння, а також Трудовим контрактом, що укладається 
з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий контракт пiдписує голова Наглядової 
ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Членом Правлiння 
Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом 
Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. До компетенцiї Правлiння належить: - розробка 
проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства. Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх 
оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - визначення структури i 
чисельностi апарату управлiння Товариства, розробка штатного розкладу та посадових iнструкцiй 
i посадових окладiв працiвникiв Товариства, розробка внутрiшнiх документiв АТ, що 
регламентують порядок дiяльностi Товариства, його внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв i 
виконавчого апарату Товариства; - укладення та виконання колективного договору. Призначення 
та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за 
погодженням iз Наглядовою радою; - забезпечення виконання рiшень загальних зборiв та 
Наглядової ради. Член Правлiння Iванова Людмила Iванiвна не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Змiн протягом року не було. Попереднi посади: контролер, в. о. 
iнженера-нормувальника, iнженер з соцзмагань, iнженер з НОП, iнженер з планування та облiку 
трудових показникiв, iнженер з технормування та заробiтної плати, в. о. начальника бюро з 
технормування та заробiтної плати, економiст, старший iнженер з технормування та заробiтної 
плати, начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати, iнженер з органiзацiї та нормування 
працi, провiдний iнженер, начальник вiддiлу органiзацiї працi, заробiтної плати та кадрiв. Посади 
на будь-якому iншому пiдприємствi не займає. Винагорода як члену Правлiння, в тому числi у 
натуральнiй формi, не виплачувалась. В якостi керiвника вiддiлу працi, заробiтної плати та кадрiв 
у звiтному роцi отримала 96522,03 грн. 
* 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. 

6.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Андрєєв Iгор Дмитрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 



ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ВА 593121 11.01.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1959 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, iнженер-металург 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

32 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Вторчормет", директор 

6.1.8. Опис 

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах 
своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Порядок роботи, виплати 
винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються чинним законодавством 
України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи 
трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або 
контракт вiд iменi Товариства пiдписується головою Правлiння чи iншою уповноваженою 
загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. У разi 
укладення з членом наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може 
бути оплатним або безоплатним. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - контроль 
за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, 
затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - 
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про 
дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових 
загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України 
"Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством 
акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на 
суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; - прийняття рiшення про викуп 
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi 
майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - обрання та 
припинення повноважень голови i членiв Правлiння; - затвердження умов контрактiв, якi 
укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення 
про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка 
тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; - обрання та припинення повноважень 
голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - обрання аудитора Товариства та 
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - 
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством 
України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 
проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; - вирiшення питань про 
участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших 
юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом України 
"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 
Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 



даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - визначення ймовiрностi визнання 
Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 
тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання 
оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя 
цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання 
належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет 
акцiй; - визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку 
надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Здiйснення контролю за 
розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; - встановлення порядку 
прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв. Голова Наглядової ради органiзовує 
її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, 
передбаченi Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою 
Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради 
за її рiшенням. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа 
простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Голова Наглядової ради 
Андрєєв Iгор Дмитрович не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У 
звiтному роцi переобран на новий строк 25.04.2012р. Попереднi посади: майстер, iнженер-
конструктор, механiк, начальник цеху, директор, голова наглядової ради. Посади на будь-якому 
iншому пiдприємствi не займає. Розмiр виплаченої винагороди як Головi Наглядової ради ПАТ 
"ДМПЗ" за 2012 рiк склав 65000,00 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Є 
штатним працiвником Товариства на посадi Голова Наглядової ради. 
* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Левiн Павло Борисович 

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

ВС 161041 31.01.2000 Ворошиловським РВ УМВС України м. Донецька 

6.1.4. Рік народження** 

1959 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Макiївський iнженерно-будiвничий iнститут, iнженер-будiвельник 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

33 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПП "Укрсталь", директор 

6.1.8. Опис 

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах 
своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї 
Наглядової ради належить: - контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi Товариства, 
ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення 



контролю за їх реалiзацiєю; - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних 
зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 
денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про 
проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у 
випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про 
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством 
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; - 
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - 
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 
акцiонернi товариства"; - обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; - 
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх 
винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; - 
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання 
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi 
товариства"; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного 
строку, визначеного чинним законодавством України; - визначення дати складення перелiку 
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь 
у загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 
iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до 
компетенцiї Наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, 
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення 
значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, 
становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 
або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття 
рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання 
пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють 
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - визначення загальних засад iнформацiйної 
полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є 
акцiонерами. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної 
полiтики Товариства; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг 
акцiонерiв. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-
правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту 
Товариства. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це 
загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi 
припинення його повноважень. Член Наглядової ради Левiн Павло Борисович не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. У звiтному роцi переобран на новий строк 
25.04.2012р. Попереднi посади: директор. Винагороди як член наглядової ради в грошовiй та 
натуральнiй формi за звiтний рiк не отримував. В теперiшнiй час є старшим науковим 
спiвробiтником Академiї педагогiчних наук України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А). 
* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 



6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

ТОВ "Вторсировина" 

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

30736154  

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 

6.1.8. Опис 

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах 
своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї 
Наглядової ради належить: - контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi Товариства, 
ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення 
контролю за їх реалiзацiєю; - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних 
зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 
денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про 
проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у 
випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про 
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством 
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; - 
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - 
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 
акцiонернi товариства"; - обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; - 
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх 
винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; - 
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання 
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi 
товариства"; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного 
строку, визначеного чинним законодавством України; - визначення дати складення перелiку 
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь 
у загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 
iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до 
компетенцiї Наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, 
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення 
значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, 
становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 



або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття 
рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання 
пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють 
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - визначення загальних засад iнформацiйної 
полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є 
акцiонерами. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної 
полiтики Товариства; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг 
акцiонерiв. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-
правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту 
Товариства. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це 
загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi 
припинення його повноважень. ТОВ "Вторсировина" обрано на посаду члена наглядової ради 
25.04.2012р. замiсть Солдатовой Наталiї Георгiївни, яку було звiльнено 25.04.2012р. Винагороди 
як член наглядової ради в грошовiй та натуральнiй формi за звiтний рiк не отримувало.  
* 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. 

6.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бейлiн Костянтин Олександрович 

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

ВВ 112243 27.11.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 

6.1.4. Рік народження** 

1958 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, iнженер-металург 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донецький металопрокатний завод", заступник начальника виробничо-збутового вiддiлу. 

6.1.8. Опис 

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Правлiння Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного 
голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа 
юридичних осiб - акцiонерiв строком на п'ять рокiв у кiлькостi З (три) особи. Голова ревiзiйної 
комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного 
складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна загальним зборам акцiонерiв. При здiйсненнi 
контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя перевiряє: - 
достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; - 
вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi 
вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у 
бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - 



дотримання Правлiнням, Наглядовою радою Товариства наданих їм повноважень щодо 
розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд 
iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями 
Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв 
резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - 
дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його 
платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзiйна 
комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання 
позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на 
загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 
голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 
Правлiння у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом 
Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї 
визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, 
Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Такi 
договори вiд iменi Товариства пiдписуються головою Правлiння чи iншою уповноваженою 
загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. Такi цивiльно-
правовi договори можуть бути оплатними або безоплатними. Голова Ревiзiйної комiсiї Бейлiн 
Костянтин Олександрович не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн 
протягом звiтного перiоду не було. У звiтному роцi переобран на новий строк 25.04.2012р. 
Попереднi посади: прибиральник гарячого металу, в. о. майстра основної виробничої дiльницi, 
начальник виробничо-збутового вiддiлу, заступник начальника виробничо-технiчного вiддiлу, 
начальник вiддiлу маркетингу, заступник начальника виробничо-збутового вiддiлу. Посади на 
будь-якому iншому пiдприємствi не займає. У звiтному роцi в якостi Голови Ревiзiйної комiсiї 
винагороду, у тому числi у натуральнiй формi, не отримував. В якостi заступника начальника 
виробничо-збутового вiддiлу у 2012 роцi отримав 75309,97 грн. 
* 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. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Крупiна Нiна Олександрiвна 

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

ВС 746815 10.01.2001 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1961 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Донецький нацiональний унiверситет, економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Iнтерком Донецьк", головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

Головний бухгалтер забезпечує органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi, керуючись 



Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Функцiональнi 
обов'язки головного бухгалтера (згiдно посадовiй iнструкцiї): - органiзацiя контролю 
вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських i фiнансових операцiй; - 
забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення i представлення до облiку первинних 
документiв усiма пiдроздiлами, службами i працiвниками; - вжиття необхiдних заходiв для 
запобiгання несанкцiонованого i непомiтного виправлення записiв у первинних документах i 
регiстрах бухгалтерського облiку; - вжиття заходiв для представлення повної правдивої iнформацiї 
про фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства; - забезпечення складання на основi 
даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, її пiдписання та подання у 
встановлений термiн користувачам; - участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної 
звiтностi, що передбачають пiдпис головного бухгалтера, в органи вищого рiвня вiдповiдно до 
нормативних актiв, затверджених форм та iнструкцiй; - участь у проведеннi iнвентаризацiйної 
роботи у товариствi, оформлення матерiалiв, пов'язаних з нестачею i вiдшкодуванням збиткiв вiд 
нестачi, крадiжки i псування активiв; - органiзацiя роботи по пiдготовцi пропозицiй для Голови 
Правлiння в межах своєї компетенцiї; - керiвництво фахiвцями з бухгалтерського облiку 
Товариства. Головний бухгалтер має право: - давати вказiвки з питань оформлення первинних 
документiв, облiку, звiтностi, фiнансово-кредитних операцiй, що обов'язковi для виконання всiма 
службами, працiвниками структурних пiдроздiлiв товариства; - вимагати вiд служб, пiдроздiлiв i 
працiвникiв товариства необхiднi висновки та пояснення з питань фiнансово-виробничої 
дiяльностi, дотримання фiнансово-кошторисної дисциплiни, а також плановi показники й iншi 
данi, необхiднi для виконання своїх обов'язкiв; - залучати працiвникiв товариства для проведення 
комплексних ревiзiй i перевiрок; - представляти Товариство в питаннях, вiднесених до компетенцiї 
бухгалтерiї у всiх державних i недержавних установах i перед приватними особами; - 
затверджувати посадовi iнструкцiї i розподiляти обов'язки мiж працiвниками бухгалтерiї; - другого 
пiдпису на фiнансових документах; - контролювати своєчаснiсть i повноту подання до бухгалтерiї 
документiв матерiально-вiдповiдальними особами при внутрiшньому перемiщеннi i звiльненнi. 
Головний бухгалтер Крупiна Нiна Олександрiвна не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Змiн протягом звiтного перiоду не було. Попереднi посади: бухгалтер 
розрахункового вiддiлу, бухгалтер, старший бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний 
бухгалтер. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає. Протягом звiтного перiоду в 
якостi головного бухгалтера отримала винагороду у грошовiй формi у сумi 85587,27 грн. 
Винагороду у будь-якiй iншiй формi не отримувала. 
* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Коростильов Михайло Євгенович 

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

ВВ 101776 06.11.1997 Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1955 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, iнженер-металург 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

27 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Трансметко", головний iнженер 

6.1.8. Опис 

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах 
своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї 
Наглядової ради належить: - контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi Товариства, 
ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення 
контролю за їх реалiзацiєю; - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних 
зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 
денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про 
проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у 
випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про 
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством 
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; - 
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - 
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 
акцiонернi товариства"; - обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; - 
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх 
винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; - 
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання 
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi 
товариства"; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного 
строку, визначеного чинним законодавством України; - визначення дати складення перелiку 
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь 
у загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 
iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до 
компетенцiї Наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, 
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення 
значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, 
становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 
або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття 
рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання 
пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють 
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - визначення загальних засад iнформацiйної 
полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є 
акцiонерами. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної 
полiтики Товариства; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг 
акцiонерiв. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-
правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту 
Товариства. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це 
загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi 
припинення його повноважень. Член Наглядової ради Коростильов Михайло Євгенович не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн протягом звiтного перiоду не було. 
У звiтному роцi переобран на новий строк 25.04.2012р. Попереднi посади: машинiст бурової 



установки, гiрничий майстер, начальник дiльницi, головний iнженер. У звiтному роцi в якостi 
члена Наглядової ради винагороду у будь-якiй формi не отримував. В теперiшнiй час обiймає 
посаду директора ТОВ "Бумпром" (83086 м. Донецьк, вул. Артема, 41). 
* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Курiнна Наталя Iванiвна 

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

ВС 890505 13.03.2001 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1964 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Донецький державний унiверситет, економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

29 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Металургiя", заступник директора з економiки 

6.1.8. Опис 

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах 
своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї 
Наглядової ради належить: - контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi Товариства, 
ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення 
контролю за їх реалiзацiєю; - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного загальних 
зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку 
денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про 
проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у 
випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про 
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством 
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства; - 
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - 
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 
акцiонернi товариства"; - обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; - 
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх 
винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; - 
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання 
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi 
товариства"; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi 
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного 
строку, визначеного чинним законодавством України; - визначення дати складення перелiку 



акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь 
у загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 
iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до 
компетенцiї Наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, 
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення 
значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, 
становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 
або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття 
рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання 
пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють 
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - визначення загальних засад iнформацiйної 
полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є 
акцiонерами. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної 
полiтики Товариства; - встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг 
акцiонерiв. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-
правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту 
Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої 
повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. 
Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це загальними зборами. 
Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його 
повноважень. Член Наглядової ради Курiнна Наталя Iванiвна не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Змiн протягом звiтного перiоду не було. У звiтному роцi 
переобрана на новий строк 25.04.2012р. Попереднi посади: бухгалтер, старший бухгалтер, 
старший економiст, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, начальник вiддiлу 
облiку та звiтностi, провiдний бухгалтер, директор, заступник директора з економiки. У звiтному 
роцi в якостi члена Наглядової ради винагороду у будь-якiй формi не отримувала. В теперiшнiй 
час обiймає посаду директора з економiки ПрАТ "Геркулес" (м. Донецьк, вул. Клiнiчна, 8). 
* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Тацiєнко Олена Миколаївна 

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

ВА 250430 24.06.1996 Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

1946 

6.1.5. Освіта** 

Середньо-технiчна, Донецький полiтехнiчний технiкум, технiк-технолог 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

22 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Днiпропетровський державний iнститут фiзкультури, лаборант 

6.1.8. Опис 

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Правлiння Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного 
голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа 
юридичних осiб - акцiонерiв строком на п'ять рокiв у кiлькостi З (три) особи. Ревiзiйна комiсiя 
пiдзвiтна загальним зборам акцiонерiв. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться 
у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, 
статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i 
правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до 
встановлених правил та порядку; - дотримання Правлiнням, Наглядовою радою Товариства 
наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та 
проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення 
розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних 
цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть 
нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий 
стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та 
позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних 
зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право 
бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з 
правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях 
Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi 
товариства", Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства. Права та обов'язки 
членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими 
актами законодавства, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом 
ревiзiйної комiсiї. Такi договори вiд iменi Товариства пiдписуються головою Правлiння чи iншою 
уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 
Такi цивiльно-правовi договори можуть бути оплатними або безоплатними. Член Ревiзiйної комiсiї 
Тацiєнко Олена Миколаївна не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн 
протягом звiтного перiоду не було. У звiтному роцi переобрана на новий строк 25.04.2012р. 
Попереднi посади: лаборант, начальник житлово-комунального вiддiлу. Посади на будь-якому 
iншому пiдприємствi не займає. У звiтному роцi в якостi Члена Ревiзiйної комiсiї винагороду, у 
тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. В якостi начальника цеху пiдготовки виробництва 
у 2012 роцi отримала 49053,76 грн. 
* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сиводєд Валентина Iванiвна 

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

ВА 558619 04.12.1996 Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй 
областi 

6.1.4. Рік народження** 



1947 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, хiмiчний факультет 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Донецький металопрокатний завод", керiвник Центральної Заводської Лабораторiї 

6.1.8. Опис 

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Правлiння Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного 
голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа 
юридичних осiб - акцiонерiв строком на п'ять рокiв у кiлькостi З (три) особи. Ревiзiйна комiсiя 
пiдзвiтна загальним зборам акцiонерiв. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться 
у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, 
статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i 
правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до 
встановлених правил та порядку; - дотримання Правлiнням, Наглядовою радою Товариства 
наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та 
проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення 
розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних 
цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть 
нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий 
стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та 
позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних 
зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право 
бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з 
правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях 
Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi 
товариства", Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства. Права та обов'язки 
членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими 
актами законодавства, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом 
ревiзiйної комiсiї. Такi договори вiд iменi Товариства пiдписуються головою Правлiння чи iншою 
уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. 
Такi цивiльно-правовi договори можуть бути оплатними або безоплатними. Член Ревiзiйної комiсiї 
Сиводєд Валентина Iванiвна не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн 
протягом звiтного перiоду не було. У звiтному роцi переобрана на новий строк 25.04.2012р. 
Попереднi посади: лаборант Центральної Заводської Лабораторiї(ЦЗЛ), керiвник ЦЗЛ. Посади на 
будь-якому iншому пiдприємствi не займає. У звiтному роцi в якостi Члена Ревiзiйної комiсiї 
винагороду, у тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. В теперешнiй час обiймає посаду 
Голови Профспiлки ПАТ "Донецький металопрокатний завод". 
* 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. 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, 
по батькові 

посадової особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

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 10 

Голова 
Правлiння 

Лам Матвiй 
Маркович 

ВА 917341 15.09.1997 
Ворошиловським РВ УМВС 
України в м. Донецьку 

10.10.2008 9471600 0.378864 9471600 0 0 0 

Член 
Правлiння 

Хобта Олександр 
Степанович 

ВВ 8808896 04.06.1999 
Ленiнським РВ УМВС України 

в м. Донецьку 
 0 0 0 0 0 0 

Член 
Правлiння 

Когадєєв 
Олександр 
Анатолiйович 

ВС 302447 18.07.2000 
Ворошиловським РВ УМВС 
України в м. Донецьку 

 0 0 0 0 0 0 

Член 
Правлiння 

Бешуля Ганна 
Юрiївна 

ВС 744318 29.12.2000 
Київським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Член 
Правлiння 

Iванова Людмила 
Iванiвна 

ВА 252549 11.04.1996 
Київським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Голова 
Наглядової 
ради 

Андрєєв Iгор 
Дмитрович 

ВА 593121 11.01.1997 
Кiровським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькiй областi 

13.10.2004 39112438 1.56449752 39112438 0 0 0 

Член 
Наглядової 
ради 

Левiн Павло 
Борисович 

ВС 161041 31.01.2000 
Ворошиловським РВ УМВС 

України м. Донецька 
13.10.2004 12300090 0.4920036 12300090 0 0 0 

Член 
Наглядової 
ради 

ТОВ 
"Вторсировина" 30736154  27.09.2002 2294757093 91.79028372 2294757093 0 0 0 

Голова 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Бейлiн Костянтин 
Олександрович 

ВВ 112243 27.11.1997 
Ворошиловським РВ УМВС 
України в м. Донецьку 

20.10.2004 836108 0.03344432 836108 0 0 0 

Головний Крупiна Нiна ВС 746815 10.01.2001  0 0 0 0 0 0 



бухгалтер Олександрiвна Калiнiнським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькiй областi 

Член 
Наглядової 
ради 

Коростильов 
Михайло 
Євгенович 

ВВ 101776 06.11.1997 
Куйбишевським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькiй 

областi 

23.04.2009 1 0.00000004 1 0 0 0 

Член 
Наглядової 
ради 

Курiнна Наталя 
Iванiвна 

ВС 890505 13.03.2001 
Будьонiвським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькiй областi 

23.04.2009 1 0.00000004 1 0 0 0 

Член 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Тацiєнко Олена 
Миколаївна 

ВА 250430 24.06.1996 
Ворошиловським РВ УМВС 
України в Донецькiй областi 

23.04.2009 263436 0.01053744 263436 0 0 0 

Член 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Сиводєд 
Валентина 

Iванiвна 

ВА 558619 04.12.1996 
Червоногвардiйським РВ 
Макiївського МУ УМВС 

України в Донецькiй областi 

23.04.2009 590277 0.02361108 590277 0 0 0 

Усього 2357331044 94.29324176 2357331044 0 0 0 

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



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

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 
до реєстру 

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 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 
внесення 
до реєстру 

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 

Усього 2294757093 91.79028372 2294757093 0 0 0 

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



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 25.04.2012 

Кворум 
зборів** 92.663 

Опис 

Питання порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДМПЗ", що вiдбулися 25 квiтня 
2012 року за адресою: м. Донецьк, вул. Новоросiйська, 13: 1. Обрання голови, секретаря зборiв та 
членiв лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту роботи зборiв. 3. Звiт Правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки фiнансово-
господарської дiяльностi у 2012 роцi. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 5. Звiт Ревiзiйної 
комiсiї Товариства за 2011 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 7. Розподiл 
прибутку Товариства. 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. 9. Припинення 
повноважень членiв Наглядової ради. 10. Обрання членiв Наглядової ради. 11. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами 
Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 12. Припинення повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї. 13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 14. Затвердження умов договорiв, що 
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 15. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинитися Товариством протягом року. За першим питанням порядку денного одностайно вирiшили 
обрати головою зборiв Мельник Наталю Василiвну, секретарем зборiв - Авксентьєву Оксану 
Олександрiвну, лiчильну комiсiю у складi: Фоменко Свiтлана Михайлiвна, Яблуновська Вiкторiя 
Олександрiвна, Iвженко Любов Iванiвна, Буравльова Надiя Iванiвна, Жмурко Iрина Євгенiвна За 
другим питанням порядку денного одностайно вирiшили встановити наступний регламент роботи: " 
третє питання порядку денного - до 30 хв.; " решта питань порядку денного - до 10 хв.; " додатковi 
виступи - до 5 хв.; " питання та зауваження - до 3 хв. За третiм питанням порядку денного бiльшiстю 
голосiв вирiшили затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi За 
четвертим питанням порядку денного бiльшiстю голосiв вирiшили затвердити Звiт Наглядової ради 
Товариства за 2011 рiк. Роботу Наглядової ради ПАТ "ДМПЗ" визнати задовiльною. За п'ятим 
питанням порядку денного бiльшiстю голосiв вирiшили затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2011 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМПЗ" визнати задовiльною. За шостим питанням 
порядку денного бiльшiстю голосiв вирiшили затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк. За 
сьомим питанням порядку денного бiльшiстю голосiв вирiшили питання про розподiл прибутку 
Товариства за 2011рiк не розглядати у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку. За восьмим питанням порядку 
денного бiльшiстю голосiв вирiшили внести змiни та доповнення до Статуту Товариства у виглядi 
додатка до Статуту, який є невiд'ємною частиною Статуту, доручити Головi правлiння Лам Матвiю 
Марковичу пiдписати Змiни та доповнення до Статуту вiд iменi акцiонерiв та здiйснити державну 
реєстрацiю Змiн та доповнень до Статуту. За дев'ятим питанням порядку денного бiльшiстю голосiв 
вирiшили припинити повноваження членiв Наглядової ради Андрєєва Iгоря Дмитровича, Левiна 
Павла Борисовича, Солдатової Наталi Георгiївни (представника ТОВ "Вторсировина"), Курiнної 
Наталiї Iванiвни, Коростильова Михайла Євгеновича. За десятим питанням порядку денного 
кумулятивним голосуванням вирiшили обрати членами Наглядової ради ПАТ "Донецький 
металопрокатний завод": Андрєєва Iгоря Дмитровича, Левiна Павла Борисовича, Коростильова 
Михайла Євгеновича, Курiнну Наталiю Iванiвну, ТОВ "ВТОРСИРОВИНА". За одинадцятим 
питанням порядку денного бiльшiстю голосiв вирiшили затвердити умови безоплатних цивiльно-
правових договорiв з членами Наглядової ради, окрiм голови Наглядової ради, укласти з головою 
Наглядової ради трудовий договiр на умовах Кодексу законiв України про працю шляхом видання 
вiдповiдного наказу про прийняття на роботу з оплатою згiдно штатного розкладу ПАТ "Донецький 
металопрокатний завод", уповноважити голову Правлiння Товариства Лам Матвiя Марковича 
пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi угоди з членами Наглядової ради та наказ про 
прийняття на роботу голови Наглядової ради на пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради про 
обрання голови Наглядової ради. За дванадцятим питанням порядку денного бiльшiстю голосiв 
вирiшили припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Бейлiна Костянтина Олександровича, 
Тацiєнко Олени Миколаївни; Сиводєд Валентини Iванiвни. За тринадцятим питанням порядку 
денного кумулятивним голосуванням вирiшили обрати членами Ревiзiйної комiсiї Бейлiна 
Костянтина Олександровича, Тацiєнко Олену Миколаївну, Сиводєд Валентину Iванiвну. За 



чотирнадцятим питанням порядку денного бiльшiстю голосiв вирiшили затвердити умови 
безоплатних цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, уповноважити голову 
Правлiння Товариства Лам Матвiя Марковича пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi угоди 
з членами Ревiзiйної комiсiї. За п'ятнадцятим питанням порядку денного бiльшiстю голосiв вирiшили 
- попередньо схвалити значнi правочини з продажу та придбання майна, у тому числi, з придбання 
сировини, матерiалiв, обладнання, з виконання робiт, отримання та надання послуг, з реалiзацiї 
продукцiї Товариства, з залучення кредитних коштiв та iнших правочинiв, що вчинятимуться 
товариством в перiод до наступних чергових зборiв акцiонерiв, без обмеження суми таких 
правочинiв; - доручити Головi правлiння пiдписувати вiд iменi Товариства договори на будь-який 
предмет при вчиненнi значних правочинiв; - значнi правочини, щодо яких є заiнтересованiсть 
посадових осiб органiв управлiння Товариства, укладати тiльки за наявностi рiшення Наглядової ради 
Товариства про укладання такого правочину. Пропозицiй щодо змiн або доповнень до порядку 
денного не надходило.  

 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Київська д/н м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 

Факс (044) 585-42-40 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис Особа надає Товариству послуги депозитарiя 

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

ТОВ "Ернст енд Янг Аудiторськi послуги" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33306921 

Місцезнаходження 01001  Київська д/в м. Київ вул. Хрещатик, буд. 19-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

3516 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2005 

Міжміський код та телефон (044) 490-30-00 

Факс (044) 490-30-30 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис Наданi послуги з аудиту фiнансовой звiтностi за 2012р. згiдно 
договору № ATTEST-2012-00326 вiд 23 жовтня 2012 року. 

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

ПАТ "Страхова компанiя "Провiдна" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23510137 

Місцезнаходження 03049  Київська д/н м. Київ бульвар Т. Шевченка, буд. 37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 520914 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державний комiтет з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010 

Міжміський код та телефон (044) 492-18-18 

Факс (044) 492-18-10 



Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Особа надає Товариству послуги зi страхування майнових iнтересiв, 
пов'язаних з володiнням, розпорядженням та користуванням майном 

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

ПАТ "Перший український мiжнародний банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14282829 

Місцезнаходження 83000  Донецька д/н м. Донецьк вул. Унiверситетська, буд. 2а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 493255 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2009 

Міжміський код та телефон (062) 332-45-00 

Факс (062) 332-45-00 

Вид діяльності Дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Особа, яка надає Товариству послуги зберiгача цiнних паперiв 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. 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 

26.10.2007 34/05/1/07 

Донецьке 
територiальне 
управлiння 

Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA0501071007 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 0.01 2500000000 25000000 100 

Опис 

Свiдоцтво № 30/05/1/06 вiд 25.10.2006 та Тимчасове свiдоцтво № 34/05/1/07-Т вiд 26.10.2007, виданi Донецьким ТУ ДКЦПФР, скасовано у 
зв'язку зi збiльшенням статутного капiталу. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 26.10.2007 року, реєстрацiйний № 34/05/1/07, видане 
ТУ ДКЦПФР 02.10.2008 року, скасовано у зв'язку зi змiною найменування Товариства. Дата видачi нового свiдоцтва 22 грудня 2011 року. Акцiї 
на торговельнiй бiржi не продаються, та до лiстингу не включенi. Додаткового випуску акцiй не було. 

  



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
ПАТ "Донецький металопрокатний завод" - одне з найбiльш сучасних та мобiльних пiдприємств у 
металопрокатному виробництвi України. Пiдприємство засноване 2 лютого 1952 року постановою 
Ради Мiнiстрiв СРСР про створення заводу. В той же день Постановою Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 2 
лютого 1952 року було затверджено проектне завдання. Пiдприємство "Донецький 
металопрокатний завод" введене у експлуатацiю 10 березня 1958 року запуском прокатного цеху, 
який був на той час єдиною виробничою дiльницею. Цех почав працювати з кола 18-30 та 
арматури 18-28. На той час донецькi металопрокатувальники катали 30 профiлерозмiрiв. Сьогоднi 
ця кiлькiсть перевищила 120. Прокатний цех, як i весь завод, входив до складу Донецького 
металзаводу. Порiвняно з iншими заводами, стан на ДМПЗ можна назвати унiкальним. Його 
мобiльнiсть така, що вiн здатен за необхiдностi дуже швидко переходити з одного профiлю на 
iншiй. Стан 370-500 готовий виробляти продукцiю вiд двох тонн до вагонних норм. В подальшому 
мало мiсце розширення виробництва, зокрема: - У жовтнi 1961 року введено в експлуатацiю 
трубний цех; - у 1962 вiдкрився цех з випуску - лиття чавунних водонапорних труб; - у 1974 роцi 
введено в експлуатацiю цех з випуску приборiв для харчування. У 1994 роцi державне 
пiдприємство "Донецький металопрокатний завод" реорганiзоване у ВАТ "Донецький 
металопрокатний завод" згiдно наказу засновника - Мiнiстерства промисловостi України (нинi - 
Мiнiстерство промислової полiтики) № 354 вiд 24.12.1993. Статутний капiтал в процесi 
корпоратизацiї встановлено у розмiрi 15900352,0 тис. крб. i подiлений на 15900352 штук простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,00 крб. У подальшому, на пiдставi Наказу Фонду 
державного майна України № 491 вiд 07.05.1997 статутний капiтал було збiльшено за рахунок 
iндексацiї основних засобiв, зареєстровано у розмiрi 5717641,00 грн. та подiлено на 571761100 
штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. Повне завершення процесу 
приватизацiї вiдбулося в 2002 роцi. Починаючи з 2000 року Товариством постiйно проводиться 
модернiзацiя виробничого обладнання, зокрема протягом 2001-2002 рокiв здiйснено 
реконструкцiю (яка передбачає змiни у технологiчному процесi) стану 300 та двоколiйного стану 
370/500. Протягом 2003-2006 роки реконструкцiя не проводилась. У 2004 роцi Товариством 
запроваджена система управлiння якiстю, яка вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту EN ISO 
9001:2000. Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.05.2006 було прийнято рiшення про збiльшення 
статутного капiталу Товариства шляхом додаткового випуску простих iменних акцiй. Випуск 
простих iменних акцiй у кiлькостi 971764100 шт. номiнальною вартiстю 0,01 грн. на загальну суму 
9717641,00 грн. був зареєстрований 25.10.2006. У зв'язку iз збiльшенням статутного капiталу 
загальними зборами акцiонерiв Товариства було затверджено нову редакцiю статуту. Загальними 
зборами акцiонерiв вiд 07.09.2007 було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу 
Товариства шляхом додаткового випуску простих iменних акцiй. Випуск простих iменних акцiй у 
кiлькостi 2500000000 шт. номiнальною вартiстю 0,01 грн. був зареєстрований 26.10.2007, таким 
чином, статутний капiтал Товариства було збiльшено на суму 15282359,00 грн. до 25 млн. грн. У 
зв'язку iз збiльшенням статутного капiталу загальними зборами акцiонерiв Товариства 3 червня 
2008 року було затверджено нову редакцiю статуту. Загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2011 
було прийнято рiшення змiнити найменування ВАТ "Донецький металопрокатний завод" на 
Публiчне акцiонерне товариство "Донецький металопрокатний завод" у звя'зку з набиранням 
чинностi з 30.04.2010 року Закону України "Про акцiонернi товариства", яким не передбачено 
iснування вiдкритих акцiонерних товариств. Важливих подiй розвитку, таких як: злиття, подiл, 
приєднання, перетворення, видiл в звiтному 2012 роцi не вiдбувалось.  

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 
звітним періодом 
Протягом звiтного перiоду органiзацiйна структура Товариства порiвняно з минулим перiодом не 



змiнилася. Товариство має наступнi структурнi пiдроздiли: 1. Адмiнiстрацiя, де розташованi: - 
керiвництво Товариством (Голова Правлiння, члени правлiння, головний iнженер, головнi 
спецiалiсти); - фiнансово-економiчна служба (бухгалтерiя, вiддiл економiчного аналiзу та 
прогнозування, IАСУ); - юридичний вiддiл; - вiддiл працi, заробiтної плати та кадрiв; - вiддiл 
охорони працi та технiки безпеки; - канцелярiя; - служба охорони. 2. Основнi цехи та вiддiли: - 
виробничо-збутовий вiддiл; - прокатний цех; - труболиварний цех; - цех металовиробiв; - 
залiзничний цех. 3. Додатковi цехи та вiддiли: - вiддiл головного енергетика; - енергоцех; - 
центральна енергетична лабораторiя; - дiлянка виробничо-диспетчерського зв'язку; - вiддiл 
головного механiка; - ремонтно-механiчний цех; - вiддiл забезпечення; - вiддiл сировини та 
палива; - бюро товарiв народного споживання; - цех безрейкового транспорту; - цех пiдготовки 
виробництва; - цех громадського харчування; - здоровпункт; - технiчний вiддiл; - вiддiл контролю 
та якостi; - вiддiл капiтального будiвництва; - конструкторсько-технологiчне бюро. Також до 
складу Товариства входять база вiдпочинку "Металург" та гуртожиток. Дочiрних пiдприємств, 
фiлiй та представництв у Товариства не має. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Протягом звiтного року на адресу ПАТ "ДМПЗ" пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб 
не надходили. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Бухгалтерський облiк здiйснюється на поставi Наказу про органiзацiю бухгалтерського облiку та 
облiкову полiтику ПАТ "ДМПЗ" у 2012 роцi №2 вiд 10.01.2012р. Вiдповiдно до норм частини 5 
статтi 8 та частини 2 статтi 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 
в Українi" та з метою забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам 
фiнансової звiтностi наказую: Вважати нижче зазначенi норми ведення бухгалтерського облiку й 
складання фiнансової звiтностi обо-в'язковими для бухгалтерiї Пiдприємства та вiдповiдальних 
осiб структурних пiдроздiлiв, на яких покла-денi обов'язки складання та пiдпису первинних 
документiв, i ведення окремих регiстрiв бухгалтерського облiку. Загальнi вiдомостi Засноване 
вiдповiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 23 грудня 1993 р. № 354 шля-хом 
перетворення державного пiдприємства "Донецький металопрокатний завод" у вiдкрите 
акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних 
пiдприємств" вiд 15 червня 1993 р. № 210. Засновником Пiдприємства є Мiнiстерство 
промисловостi України. Метою дiяльностi Пiдприємства є: виробництво чавунних труб та 
прокату, а також одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, 
фiнансової та iншої дiяльностi, яка дозволена зако-нодавчими актами України, з метою розвитку 
пiдприємства, в iнтересах акцiонерiв Пiдприємства, в соцi-альних та економiчних iнтересах 
трудового колективу. 1. Органiзацiйнi основи ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. 
Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, забезпечення фiксування всiх 
господарських (фiнансових) операцiй у первинних документах i зберiгання оброблених 
документiв, регiстрiв бухгалтер-ського облiку, фiнансових звiтiв протягом установленого 
законодавством строку (але не менше 3 рокiв) покласти на вповноважену посадову особу, яка 
здiйснює керiвництво пiдприємством, вiдповiдно до чинного законодавства й установчих 
документiв. 1.1. Структура й принципи впровадження дiяльностi бухгалтерiї пiдприємства. 1.1.1. 
Забезпечити ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi Пiдприємства 
силами бухгалтерiї апарату управлiння пiд керiвництвом головного бухгалтера, який 
безпосередньо пiд-порядкований Головi правлiння. 1.1.2. Розпорядження головного бухгалтера 
пiдприємства, що стосуються здiйснення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, є обов'язковими 
для виконання всiма працiвниками пiдприємства згiдно з органi-зацiйно-управлiнською 
структурою пiдприємства. 1.1.3. Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть за 
органiзацiю й ведення облiку перед керi-вником пiдприємства. 1.1.4. Права й обов'язки головного 
бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. 1.1.5. Головному бухгалтеру пiдприємства: - 



керуватись у своїй роботi затвердженою облiковою полiтикою; - забезпечити дотримання на 
пiдприємствi установлених єдиних методологiчних основ бухгалтер-ського облiку, складання й 
надання у встановлений термiн фiнансової й податкової звiтностi; - органiзувати контроль за 
достовiрним i своєчасним вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських 
операцiй; - забезпечити оформлення матерiалiв, пов'язаних з нестачею й вiдшкодуванням втрат вiд 
неї, втрат i псування цiнностей пiдприємства. 1.2. Основнi принципи органiзацiї й ведення 
бухгалтерського облiку й складання фiнансових звiтiв. 1.2.1. Бухгалтерський облiк i фiнансова 
звiтнiсть повиннi вiдображати достовiрну, неупереджену й по-вну iнформацiю про фiнансовий 
стан пiдприємства. Впровадження бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi здiйснювати на 
таких основних принципах: - обачнiсть; - повне висвiтлення; - автономнiсть; - послiдовнiсть; - 
безперервнiсть; - нарахування й вiдповiднiсть доходiв i витрат; - превалювання змiсту над 
формою; - iсторичної (фактичної) собiвартостi; - єдиного грошового вимiрника; - перiодичностi. 
1.2.2. Головному бухгалтеру пiдприємства здiйснити: 1.2.2.1. постiйний бухгалтерський облiк та 
складання фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень (ста-ндартiв) бухгалтерського облiку 
України (П(С)БО). 1.2.2.2. складання фiнансових звiтiв вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi. Пiд те-рмiном "Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi" надалi в 
широкому сенсi розумiти стандарти й тлу-мачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB): Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS); 
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS); Тлумачення, якi розробленi 
Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постiйним 
комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC). 1.2.3. Фiнансовi звiти Пiдприємства повиннi мiстити данi 
бухгалтерського облiку вiдповiдно до П(С)БО з внесенням поправок та проведенням 
перекласифiкацiй з метою надання iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ. 1.2.4. Для складання 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до IAS 1 "Подання фiнансових звiтiв" здiйснювати обачну оцiнку 
вартостi активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi вiдображаються у фiнансовiй звiтнос-тi, а 
також тих активiв та зобов'язань, вартiсть яких на дату складання звiтностi залежить вiд 
можливостi вiдбуття або здiйснення подiй у майбутньому. 1.2.5. Для визначення балансової 
вартостi активiв використовувати принцип iсторичної собiвартостi. Доходи та витрати 
Пiдприємство визнавати на основi принципу нарахування та вiдповiдностi. 1.2.6. Попереднi оцiнки 
керiвництва Пiдприємства. Пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до МСФЗ 
забезпечити здiйснення попереднiх оцiнок й припущень, якi мають вплив на суми, що 
представленi у фiнансовiй звiтностi та врахувати властиву цим оцiнкам неточнiсть та їх вплив на 
фактичнi результати, якi вiдображаються в наступних перiодах з врахуванням можливих 
вiдмiнностей вiд цих оцiнок. 1.2.7. Валюта оцiнки та подання. 1.2.7.1. Основним економiчним 
середовищем Пiдприємства, в якому здiйснюються генерацiя та витрати бiльшої частини 
грошових коштiв, є Україна. Валюта, яка має вплив на цiни продажу послуг Пiдприємст-ва, на 
трудовi, матерiальнi та iншi витрати Пiдприємства, що пов'язанi з наданням послуг, є українська 
гривня. 1.2.7.2. Курсовi рiзницi визнавати у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони 
виникають, за виня-тком угод хеджування, чистих iнвестицiй у закордонну господарську одиницю 
та iнших випадкiв, перед-бачених МСФЗ. 1.2.8. Затвердити для застосування пiд час складання 
звiтностi згiдно з МСФЗ робочий план рахункiв, iдентичний до робочого плану рахункiв, який 
використовується Пiдприємством згiдно облiкової полiтики у вiдповiдностi до П(С)БО, з 
використанням субрахункiв другого та третього порядкiв. У разi потреби Пiдприємство може 
застосовувати додатковi субрахунки. 1.2.9. Визначити порiг суттєвостi для вiдображення 
iнформацiї у статтях фiнансової звiтностi у розмiрi 1000 грн. 2. Методи бухгалтерського облiку й 
принципи оцiнки доходiв i витрат. 2.1. Доходи. 2.1.1. Визнання доходiв. Доходи визнавати як 
валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi зви-чайної дiяльностi 
суб'єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надхо-дження, а не в 
результатi внескiв власникiв капiталу. 2.1.1.2. Доходи визнавати за справедливою вартiстю, тобто 
сумою, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в операцiї мiж обiзнаними, 
зацiкавленими та незалежними сторонами. 2.1.2. Виручку вiд реалiзацiї товарiв визнавати за 
фактом надходження та переходу права власностi, при цьому на момент визнання доходив 
виконувати такi умови: - Пiдприємство передало покупцевi суттєвi ризики та вигоди, пов'язанi з 



володiнням товаром; - Пiдприємство не зберегло за собою анi управлiнських функцiй у тому 
розумiннi, що звичайно асоцiюється з володiнням товарами, анi фактичного контролю над 
проданими товарами; - сума виручки може бути достовiрно визначена; - iснує висока iмовiрнiсть 
отримання економiчних вигод, пов'язаних з угодою; - понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з 
угодою, можуть бути достовiрно визначенi. 2.1.3. Виручку за угодами з надання послуг визначати 
виходячи iз ступеня завершеностi. Ступiнь заве-ршеностi надання послуг визначати за методом 
вивчення виконання робiт. 2.1.4. Прибутки та збитки, якi виникають вiд групи однорiдних 
операцiй, визнавати згiдно МСБО 1 "По-дання фiнансових звiтiв" на нетто-основi (продаж валюти, 
курсовi рiзницi, продаж основних засобiв та iнвестицiй, тощо). 2.2. Договори на будiвництво. 2.2.1. 
У випадку, якщо фiнансовий результат договору на будiвництво може бути надiйно розраховано, 
виручку та витрати визнавати пропорцiйно ступеню завершеностi робiт за договором на звiтну 
дату. 2.2.2. Ступiнь завершеностi визначати як частку витрат на виконання робiт до звiтної дати в 
загальнiй розрахунковiй сумi витрат за договором, за винятком випадкiв, коли ця частка не 
вiдображає ступiнь завершеностi робiт. Вiдхилення за обсягами виконаних робiт, претензiй i 
заохочувальних виплат врахо-вувати в тiй мiрi, в якiй вони можуть бути надiйно оцiненi, та їх 
отримання вважається високоймовiрним. 2.2.3. У випадку, якщо фiнансовий результат за 
договором на будiвництво не може бути надiйно розра-ховано, виручку вiдображати тiльки в тiй 
сумi, в якiй очiкується вiдшкодування понесених витрат за до-говором. Витрати за договором 
списувати на витрати в тому перiодi, коли вони були понесенi. Якщо iс-нує висока ймовiрнiсть 
того, що сума витрат за договором перевищить загальну суму виручки по ньому, очiкуваний 
збиток вiдразу ж списувати на витрати. 2.2.4. У випадку, якщо витрати за контрактом, понесенi до 
звiтної дати, з урахуванням визнаного прибу-тку та за вирахуванням визнаних збиткiв, 
перевищують суму виставлених промiжних рахункiв, переви-щення вiдображати як дебiторську 
заборгованiсть з пiдрядних робiт. Якщо сума виставлених промiжних рахункiв перевищує витрати 
за контрактом, понесенi до звiтної дати, з урахуванням визнаного прибутку та за вирахуванням 
визнаних збиткiв, то суму перевищення вiдображати як кредиторську заборгованiсть з пiдрядних 
робiт. Суми, отриманi до виконання вiдповiдних робiт, включати в звiтi про фiнансовий стан до 
складу зобов'язань як аванси отриманi. Суми, виставленi за виконанi роботи, але ще не оплаченi 
за-мовником, включати в звiтi про фiнансовий стан до складу торгiвельної та iншої дебiторської 
заборгова-ностi. 2.3. Витрати. 2.3.1. Визнання витрат. Витрати визнавати виходячи з принципу 
вiдповiдностi доходiв та витрат, зазначеного в Концептуальнiй основi МСБО 1 "Подання 
фiнансових звiтiв", якщо при цьому: - iснує ймовiрнiсть вибуття активiв, що мiстять у собi 
економiчнi вигоди; - сума витрат може бути достовiрно визначена. 2.3.1.2.Встановити наступнi 
методи облiку витрат на виробництвi: метод за замовленнями, попередiльний метод облiку витрат. 
2.3.1.3. Витрати допомiжних цехiв розподiляти за методом взаємних послуг. 2.3.1.4. Списання 
витрат за виконаними роботами, наданими послугами здiйснювати за їх фактичною собiвартiстю. 
2.3.1.5. Базою розподiлення загальновиробничих витрат визнавати фактичний обсяг виробництва 
(ро-бiт, послуг). 2.3.2. Витрати за позиками. 2.3.2.1. Витратами на позики визнавати: вiдсотки за 
банкiвським овердрафтом, короткостроковими i довгостроковими позиками; амортизацiю знижок 
чи премiй, пов'язаних з позиками; амортизацiю другорядних витрат, пов'язаних з отриманням 
позик; фiнансовi витрати, пов'язанi з фiнансовою орендою; курсовi рiзницi, якi виникають 
унаслiдок отримання позик в iноземнiй валютi, якщо вони розгля-даються, як коригування витрат 
на вiдсотки. 2.3.2.2. Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або 
створенням акти-вiв, для пiдготовки яких до запланованого використання або продажу потрiбен 
певний час, включати до вартостi таких активiв до того часу, доки вони не будуть придатнi до 
запланованого використання або продажу. 2.3.2.3. Всi iншi витрати на позики визнавати як 
витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi, не-залежно вiд використання позики. 2.3.3. 
Податок на прибуток. 2.3.3.1. Витрати з податку на прибуток мають враховувати загальну суму, 
яка включається для визна-чення прибутку або збитку за перiод, вiдповiдно до поточних та 
вiдстрочених податкiв. Витрати з подат-ку на прибуток визнавати в консолiдованому Звiтi про 
сукупний дохiд, крiм випадкiв, коли вони вiдно-сяться до операцiй, визнаних безпосередньо у 
складi власного капiталу. 2.3.3.2. Iншi податки, окрiм податку на прибуток, вiдображати у складi 
операцiйних витрат. 2.3.3.3. Поточний податок на прибуток в фiнансових звiтах розраховувати 



вiдповiдно до українського законодавства, чинного на звiтну дату. Поточний податок на прибуток 
визнавати зобов'язанням у сумi, що пiдлягає сплатi. Перевищення сплаченої суми податку на 
прибуток над сумою, яка пiдлягає сплатi, визнавати дебiторською заборгованiстю. 3. Методи 
бухгалтерського облiку й принципи оцiнки активiв, зобов'язань i капiталу. 3.1. Основнi засоби 
3.1.1. Основнi засоби згiдно вимогам МСБО 16 "Основнi засоби" приймати до облiку за первiсною 
фак-тичною вартiстю. У фiнансовiй звiтностi основнi засоби вiдображати за переоцiненою 
вартiстю, що дорi-внює їх справедливiй вартостi на дату переоцiнки, за вирахуванням накопиченої 
амортизацiї i накопиче-них збиткiв вiд зменшення їхньої корисностi. 3.1.2. До складу основних 
засобiв Пiдприємством включати матерiальнi активи з термiном експлуатацiї вiд 1 року та бiльше, 
та первiсною вартiстю 1000 грн. та бiльше. Вартiсть придбаних матерiальних акти-вiв з термiном 
експлуатацiї до 1 року або первiсною вартiстю до 1000 грн. вiдображати у складi витрат в перiодi 
придбання. 3.1.3. При припиненнi визнання активу, прирiст вiд його переоцiнки, що вiднесений до 
капiталу стосовно об'єкту основних засобiв, вiдносити безпосередньо до нерозподiленого 
прибутку. 3.1.4. Об'єкти незавершеного будiвництва включати до складу основних засобiв, але не 
амортизувати до моменту вводу їх в експлуатацiю. 3.1.5. Амортизацiю нараховувати 
прямолiнiйним методом рiвними частинами протягом всього термiну корисного використання 
основних засобiв. Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв визнавати рiвною ну-лю. 3.1.6. Вартiсть 
землi, що належить Пiдприємству на правах власностi, не амортизувати. 3.1.7. Термiни корисного 
використання встановити для кожного об'єкту основних засобiв окремо та при-близно визнати для 
груп: Групи основних засобiв Термiни корисного використання Будiвлi 80 рокiв Споруди 80 рокiв 
Машини й обладнання 25 рокiв Транспортнi засоби 20 рокiв Iнструменти, прилади, iнвентар 10 
рокiв Iншi основнi засоби 10 рокiв 3.1.10. Витрати на реконструкцiю i модернiзацiю об'єктiв 
основних засобiв капiталiзувати та за рахунок капiталiзацiї збiльшувати первiсну вартiсть таких 
об'єктiв. Витрати з обслуговування, поточного i капiта-льного ремонту визнавати поточними 
витратами в Звiтi про сукупний дохiд в тому перiодi, в якому вони здiйсненi. 3.1.11. Об'єкти 
основних засобiв списувати в разi продажу або у випадку, коли вiд подальшого викорис-тання 
активу не очiкується отримання майбутнiх економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд продажу 
або iншого вибуття об'єктiв основних засобiв визначати, як рiзницю мiж цiною продажу та 
балансовою вартiстю цих об'єктiв, i вiдображати в прибутках та збитках. 3.1.12. Форми 
аналiтичного облiку основних засобiв та форми документiв застосовувати згiдно з облiко-вою 
полiтикою для звiтiв за стандартами П(С)БО. 3.2. Iнвестицiйна нерухомiсть. 3.2.1. До 
iнвестицiйної нерухомостi вiдносити власнi або орендованi на умовах фiнансової оренди земе-льнi 
дiлянки, будiвлi, споруди, якi розташованi на землi, утримуються з метою одержання орендних 
пла-тежiв та/або збiльшення власного капiталу, а не для виробництва та постачання товарiв, 
надання по-слуг, адмiнiстративної мети або продажу в процесi звичайної дiяльностi. 3.2.2. 
Iнвестицiйну нерухомiсть у вiдповiдностi до вимог МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" 
визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому вiд її 
використання еко-номiчнi вигоди у виглядi орендних платежiв та/або збiльшення власного 
капiталу, та її первiсна вартiсть може бути достовiрно визначена. 3.2.3. Придбану (створену) 
iнвестицiйну нерухомiсть зараховувати на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею 
облiку iнвестицiйної нерухомостi вважати земельну дiлянку, будiвлю (частину будi-влi) або їх 
поєднання, а також активи, якi утворюють з iнвестицiйною нерухомiстю цiлiсний комплекс i в 
сукупностi генерують грошовi потоки. 3.2.4. У фiнансовiй звiтностi iнвестицiйну нерухомiсть 
вiдображати за переоцiненою вартiстю, що дорiв-нює її справедливiй вартостi на дату переоцiнки 
за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення її корисностi. 
3.2.5. Об'єкт iнвестицiйної нерухомостi списувати з балансу при вибуттi або остаточному 
виведеннi з експлуатацiї, коли бiльше не передбачається отримання пов'язаних з ним економiчних 
вигiд. Будь-який дохiд або витрати вiд списання об'єкта (рiзниця мiж чистими надходженнями вiд 
вибуття та балансовою вартiстю активу) включати до прибутку та збиткiв за перiод, в якому майно 
списується. 3.3. Нематерiальнi активи. 3.3.1. У нематерiальнi активи Пiдприємства включати 
немонетарнi активи, що не мають фiзичної суб-станцiї та можуть бути iдентифiкованi. 3.3.2. 
Придбанi нематерiальнi активи Пiдприємство враховувати за собiвартiстю. Подальшу оцiнка не-
матерiальних активiв здiйснювати вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи" i вiдображати 



собiва-ртiсть нематерiального активу за вирахуванням зносу або збиткiв вiд зменшення корисностi 
нематерiа-льного активу. 3.3.3. Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати на 
прямолiнiйнiй основi, виходячи з термiнiв корисної дiї нематерiального активу. Термiн корисної 
дiї нематерiального активу визначати iндивiдуаль-но для кожного нематерiального активу. 
Встановити такi орiєнтовнi термiни корисної дiї нематерiального активу: Перелiк нематерiальних 
активiв Термiни корисного використання Програмне забезпечення 3-5 рокiв Авторськi та сумiжнi 
з ними права 3-5 рокiв Патенти 3-5 рокiв Права на користування землею 3-5 рокiв Лiцензiї 3-5 
рокiв 3.3.4. Нематерiальнi активи що придбанi окремо. Нематерiальнi активи, що були придбанi 
окремо, оцiнювати за собiвартiстю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-
яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiю ви-знавати згiдно методу 
прямолiнiйного списання. Визначений термiн експлуатацiї та метод амортизацiї переглядати в 
кiнцi кожного звiтного перiоду з метою врахування значних змiн в очiкуванiй формi спо-живання 
майбутнiх економiчних вигiд, втiлених в активi. 3.3.5. Внутрiшньо-генерованi нематерiальнi 
активи. 3.3.5.1. Для визнання внутрiшньо-генерованих нематерiальних активiв класифiкувати 
генерування акти-ву на етапi дослiдження та етапi розробок. 3.3.5.2. Первiсне визнання 
внутрiшньо-генерованих нематерiальних активiв здiйснювати за собiвартiс-тю, що являє собою 
суму видаткiв, понесених з дати, коли нематерiальний актив уперше почав вiдповi-дати критерiям 
визнання, зазначеним вище. Пiсля первiсного визнання внутрiшньо-генерований нема-терiальний 
актив вiдображати за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та 
будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 3.3.6. Нематерiальний актив списувати 
при продажу або у випадку, коли вiд його використання чи ви-буття не очiкується надходження 
майбутнiх економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд списання нема-терiального активу, який 
представляє собою рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балан-совою вартiстю 
активу, включати до прибутку та збитку в момент списання. 3.3.7. Форми аналiтичного облiку 
нематерiальних активiв та форми документiв застосовувати згiдно з облiковою полiтикою для 
звiтiв за нацiональними стандартами П(С)БО. 3.4. Зменшення корисностi матерiальних та 
нематерiальних активiв (окрiм гудвiлу) 3.4.1. На кожну звiтну дату переглядати облiкову вартiсть 
матерiальних та нематерiальних активiв, щоб визначити, чи є якась ознака того, що кориснiсть 
активу може зменшитися. Якщо така ознака є, викона-ти оцiнювання суми очiкуваного 
вiдшкодування такого активу. 3.4.2. Сумою очiкуваного вiдшкодування вважати бiльшу з двох 
оцiнок: балансова вартiсть активу (чи одиницi, що генерує грошовi кошти) за вирахуванням витрат 
на продаж або його вартiсть при викорис-таннi. 3.4.3. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування 
активу менша за його балансову вартiсть, балансову вар-тiсть активу зменшувати до суми його 
очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi не-гайно визнавати в прибутках чи 
збитках, окрiм випадкiв, коли актив не облiковують за переоцiненою ва-ртiстю; в такому випадку 
збиток вiд зменшення корисностi визнавати як уцiнка. 3.5. Непоточнi активи, утримуванi для 
продажу. 3.5.1. Непоточний актив (або лiквiдацiйну групу) класифiкувати як утримуваний для 
продажу, якщо його балансова вартiсть буде, в основному, вiдшкодовуватися шляхом операцiї 
продажу, а не поточного ви-користання. Таку умову вважати виконаною, якщо актив (або 
лiквiдацiйна група) придатний для негайно-го продажу в тому станi, в якому вiн знаходиться на 
момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотри-муються при продажi таких активiв (або 
лiквiдацiйних груп). 3.5.2. Непоточний актив (або лiквiдацiйну групу) оцiнювати як утримуваний 
для продажу за нижчою з оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за 
вирахуванням витрат на продаж. 3.6. Вiдстрочений податок на прибуток. 3.6.1. Вiдстрочений 
податок на прибуток визнавати вiдповiдно до вимог МСБО 12 "Податок на прибу-ток". 3.6.2. 
Вiдстрочений податок на прибуток розраховувати за методом балансових зобов'язань вiдносно 
перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж 
податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. 
3.6.3. Вiдстроченi податки не визнавати вiдносно тимчасових рiзниць при первiсному визнаннi 
активу або зобов'язання в разi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя не 
впливає нi на бухгалтерський, нi на податковий прибуток. 3.6.4. Вiдстрочений податок оцiнювати 
за податковими ставками, якi будуть дiяти або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, 
як очiкувалось, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде стор-новано тимчасову рiзницю або 



використаний перенесений податковий збиток . 3.6.5. Вiдстроченi податковi активи по 
сторнованих тимчасових рiзницях i перенесених податкових збит-ках визнавати лише в тiй мiрi, в 
якiй iснує упевненiсть в тому, що в наявностi буде оподатковуваний прибуток, вiдносно якого 
можна буде реалiзувати суми вирахувань. 3.7. Запаси. 3.7.1. Запасами визнавати активи, якi 
вiдповiдають одному з критерiїв: утримуються для продажу в звичайному ходi дiяльностi; 
перебувають у процесi виробництва для такого продажу; iснують у формi основних чи 
допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. 3.7.2. 
Запаси при вiдпустцi в виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнювати за методом середньо-
зваженої собiвартостi. 3.7.3. Чистою вартiстю реалiзацiї вважати попередньо визначену цiну 
продажу в звичайному ходi бiзне-су за вирахуванням попередньо оцiнених витрат на завершення 
та попередньо оцiнених витрат, необ-хiдних для здiйснення продажу. 3.7.4. Балансову вартiсть 
реалiзованих запасiв визнавати як витрати перiоду, в якому визнається вiдпо-вiдний дохiд. 3.7.5. 
Транспортно-заготiвельнi витрати (витрати на придбання запасiв, оплату тарифiв (фрахту), ван-
тажно-розвантажувальнi роботи i транспортування запасiв усiма видами транспорту до мiсця їх 
викори-стання), якi можуть бути iдентифiкованi (безпосередньо пов'язанi з придбанням певних 
одиниць запасiв) включати до складу первiсної вартостi таких запасiв. 3.7.6. Форми аналiтичного 
облiку запасiв та форми первинних документiв застосовувати згiдно з облiко-вою полiтикою для 
звiтiв за нацiональними стандартами П(С)БО. 3.7.7. Облiк незавершеного виробництва вести по 
фактичних витратах кожного звiтного перiоду. 3.7.8. Облiк готової продукцiї вести по основних 
видах продукцiї за фактичною вартiстю витрат на її вироб-ництво, по супутнiх видах продукцiї - за 
облiковою вартiстю. 3.8. Грошовi кошти та їх еквiваленти. 3.8.1. Грошовими коштами та їх 
еквiвалентами вважати грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських ра-хунках та iншi 
короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим термiном розмiщення до трьох мi-сяцiв. 
Суми, використання яких обмежене, виключати зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Су-
ми, обмеження вiдносно яких не дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку за 
зобов'язан-нями протягом, щонайменше, дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включати до 
складу iнших необо-ротних активiв. 3.9. Дебiторська заборгованiсть. 3.9.1. Дебiторську 
заборгованiсть вiдображати за чистою вартiстю реалiзацiї. Дебiторську заборгова-нiсть, яка 
виражена в iноземнiй валютi, переводити у валюту звiтностi вiдповiдно до МСБО 21 "Вплив змiн 
валютних курсiв". Прибутки та збитки, що виникли в результатi перерахування, вiдображати у 
Звiтi про фiнансовi результати. 3.9.2. Дебiторську заборгованiсть вiдображати за первiсною 
вартiстю з урахуванням ПДВ та за вираху-ванням резерву сумнiвних боргiв. Величину резерву 
сумнiвних боргiв визначати виходячи з аналiзу пла-тоспроможностi окремих дебiторiв, станом на 
дату балансу. 3.10. Кредиторська заборгованiсть. 3.10.1. Кредиторську заборгованiсть вiдображати 
за первiсною iсторичною вартiстю з урахуванням ПДВ. Припиняти вiдображення фiнансових 
зобов'язань у фiнансових звiтах тiльки у випадку, якщо зобов'я-зання, визначенi у вiдповiдному 
договорi, було виконано, вiдмiнено, або термiн їх дiї закiнчився. 3.11. Оренда. 3.11.1. Договiр 
оренди класифiкувати як фiнансова оренда, якщо згiдно умовам такого договору усi ри-зики та 
винагороди, пов'язанi з володiнням, переходять до орендаря. Усi iншi договори оренди класифi-
кувати як операцiйна оренда. 3.11.1.1. Пiдприємство - орендодавець. 3.11.1.1.1. Активи, що 
утримуються за угодами про фiнансову оренду, визнавати як дебiторська забор-гованiсть за 
сумою, що дорiвнює чистим iнвестицiям в оренду. Оренднi платежi, що пiдлягають отри-манню, 
визнавати погашенням основної суми боргу та фiнансовим доходом вiд надання Пiдприємством 
iнвестицiй та послуг. Дохiд вiд фiнансової оренди вiдносити на облiковi перiоди для вiдображення 
ста-лої перiодичної прибутковостi чистих iнвестицiй Пiдприємства в фiнансову оренду. 3.11.1.1.2. 
Дохiд вiд операцiйної оренди визнавати в складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом строку 
оренди. Первiснi прямi витрати, понесенi при веденнi переговорiв та укладаннi угоди про опера-
цiйну оренду, додавати до балансової вартостi орендованого активу та визнавати витратами 
протягом строку оренди за такою самою основою, як дохiд вiд оренди. 3.11.1.2.Пiдприємство - 
орендар. 3.11.1.2.1. Первiсне визнання активiв, що утримуються Пiдприємством згiдно договорам 
фiнансової оренди, здiйснювати за справедливою вартiстю орендованого майна на початку 
оренди, або за теперi-шньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначати на початку 
оренди, якщо вона нижча за справедливу вартiсть. Вiдповiдне зобов'язання перед орендодавцем 



включати до Звiту про фiнансовий стан, як зобов'язання з фiнансової оренди. 3.11.1.2.2. Оренднi 
платежi розподiляти мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зо-бов'язань для 
того, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Витрати на 
фiнансову оренду визнавати витратами в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Непередбаченi 
оренднi платежi вiдображати як витрати в тих перiодах, в яких вони понесенi. 3.11.1.2.3. Оренднi 
платежi за угодою про операцiйну оренду визнавати витратами на прямолiнiйнiй ос-новi протягом 
строку оренди окрiм випадкiв, коли iнша систематична основа краще вiдображає часову схему 
вигiд вiд використання орендованого активу. Непередбаченi платежi за операцiйною орендою 
вiдображати як витрати в тих перiодах, в яких вони понесенi. 3.13. Виплати працiвникам та 
програми пенсiйного забезпечення. 3.13.1. Пiдприємству здiйснювати виплати працiвникам у 
виглядi поточних виплат: заробiтної плати, внескiв на соцiальне страхування, компенсацiї 
невикористаної вiдпустки та iнших виплат i нарахувань, що здiйснюються вiдповiдно до 
законодавства України. 3.13.2. Нараховану суму виплати працiвникам за роботу, яку вони 
виконали протягом звiтного перiоду, визнавати поточним зобов'язанням. 3.13.3. Пiдприємству 
здiйснювати платежi до Пенсiйного фонду України за ставками та в розмiрах, ви-значених 
законодавством України. 3.14. Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи. 
3.14.1. Забезпечення визнавати тодi, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну 
чи конструктивну) внаслiдок минулої подiї та iснує iмовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють 
у собi еко-номiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi та можна достовiрно 
оцiнити її суму. 3.14.2. Суму, що визнається як забезпечення, визнавати оцiнкою видаткiв, 
необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на звiтну дату Звiту про фiнансовий стан, 
що враховує ризики та невизначе-ностi, якi пов'язанi з сумою зобов'язання. У випадках, коли 
вплив вартостi грошей у часi суттєвий, суму забезпечення визнавати у сумi теперiшньої вартостi 
видаткiв, якi будуть потрiбнi для погашення зо-бов'язання. 3.14.3. Якщо деякi або всi видатки, 
потрiбнi для погашення забезпечення, будуть компенсованi iншою стороною, компенсацiю 
визнавати лише тодi, коли фактично визначено, що компенсацiя буде отримана, якщо 
Пiдприємство погасить заборгованiсть. Компенсацiю розглядати як окремий актив iз сумою, яка 
не перевищує суму забезпечення. 3.14.4. Збитковi договори. 3.14.4.1. Зобов'язання за збитковими 
договорами враховувати в складi резерву майбутнiх витрат i оцi-нювати за тими ж принципами. 
Договiр вважати збитковим, якщо Пiдприємство прийняло на себе дого-вiрнi зобов'язання, 
виконання яких пов'язане з неминучими збитками, тобто сума витрат по виконанню зобов'язань 
перевищує економiчнi вигоди, якi будуть отриманi за договором. 3.14.5. Резерви на виплату 
вiдпусток. 3.14.5.1. Забезпечення на оплату вiдпусток працiвникiв визнавати згiдно вимог чинного 
законодавства України. Для оцiнки суми забезпечення використовувати фактичнi данi за 
нарахованою заробiтною пла-тою та вiдпускними за попереднiй звiтний перiод. 3.14.6. Умовнi 
зобов'язання. 3.14.6.1. Умовнi зобов'язання, придбанi при об'єднаннi бiзнесу, визнавати в облiку за 
справедливою ва-ртiстю на дату придбання. 3.14.6.2. Згодом умовнi зобов'язання оцiнювати за 
найбiльшою з величин: величиною, визначеною вiд-повiдно до МСБО 37 "Забезпечення, 
непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", та величи-ною, за якої вони були первiсно 
прийнятi до облiку, за вирахуванням накопиченої амортизацiї, розрахо-ваної вiдповiдно до МСБО 
18 "Дохiд". 3.15. Фiнансовi активи. 3.15.1. Фiнансовi активи визнавати в облiку i виключати з 
облiку в момент укладання угоди, якщо її умо-ви вимагають поставки активу протягом термiну, 
прийнятого на вiдповiдному ринку. Фiнансовi активи первiсно оцiнювати за справедливою 
вартiстю з урахуванням витрат на оформлення угоди. Винятком вважати фiнансовi активи, що 
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки, або збитки, якi первiсно оцiнювати за 
справедливою вартiстю. 3.15.2. Фiнансовi активи класифiкувати за такими категорiями: - такi, що 
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки; - такi, що утримуються до 
погашення; - наявнi для продажу; - позики i дебiторська заборгованiсть. 3.15.3. Вiднесення 
фiнансових активiв до тiєї чи iншої категорiї здiйснювати в залежностi вiд їх особли-востей i цiлей 
придбання, i виконувати у момент їх взяття до облiку. 3.15.4. Метод ефективної ставки вiдсотка. 
3.15.4.1.Метод ефективної ставки вiдсотка використовувати для розрахунку амортизованої 
вартостi бо-ргового зобов'язання i розподiлу процентних доходiв на вiдповiдний перiод. 
Ефективною ставкою вiдсо-тка вважати ставку дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових 



надходжень (включаючи всi отриманi або перерахованi платежi за борговим iнструментом, що є 
невiд'ємною частиною ефективної ставки вi-дсотка, витрати з оформлення угоди та iншi премiї або 
дисконти) на очiкуваний строк до погашення бор-гового iнструменту або (якщо прийнятно) на 
бiльш короткий термiн до балансової вартостi на момент прийняття боргового iнструменту до 
облiку. 3.15.4.2. Доходи за борговими iнструментами вiдображати за методом ефективної ставки 
вiдсотка, за винятком фiнансових активiв, якi оцiнювати за справедливою вартiстю через прибутки 
або збитки. 3.15.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки 
або збитки. 3.15.5.1. Фiнансовий актив класифiкувати як такий, що оцiнюється за справедливою 
вартiстю через при-бутки або збитки або, якщо вiн призначений для торгiвлi, або, якщо вiн 
вiднесений до даної категорiї при первiсному вiдображеннi в облiку. 3.15.6. Фiнансовий актив 
класифiкувати як "призначений для торгiвлi", якщо вiн: - придбаний з основною метою 
перепродажу в найближчому майбутньому; - при первiсному взяттi на облiк є частиною портфеля 
фiнансових iнструментiв, який управляється Пi-дприємством як єдиний портфель, за яким є 
поточна iсторiя короткострокових придбань та перепро-дажiв; - є деривативом, не позначеним як 
iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування. 3.15.7. Фiнансовий актив, який не є 
"призначеним для торгiвлi", визначати таким, якщо вiн оцiнений за справедливою вартiстю, через 
прибутки або збитки в момент взяття на облiк у наступних випадках: - застосування такої 
класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов'язань, якi, в 
iншому випадку, могли би виникнути; - фiнансовий актив є частиною групи фiнансових активiв 
або фiнансових зобов'язань, управлiння й оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої 
вартостi, вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або 
iнвестицiйної стратегiї Пiдприємства, а iнформацiя про таку групу подається всерединi органiзацiї 
на цiй основi; - фiнансовий актив є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих 
деривативiв, i МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" дозволяє класифiкувати 
iнструмент в цiлому (актив або зобов'язання) як такий, що оцiнюються за справедливою вартiстю 
через прибутки або збитки. 3.15.8. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю 
через прибутки або збитки, вiдобра-жати за справедливою вартiстю з урахуванням переоцiнки у 
складi прибуткiв i збиткiв. У чистi прибутки або збитки включати дивiденди i вiдсотки, отриманi 
вiд фiнансового активу, i вiдображати у складi iнших прибуткiв i збиткiв Звiту про сукупнi доходи. 
3.15.9. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення. 3.15.9.1. Непохiднi фiнансовi активи з 
фiксованими або обумовленими платежами та фiксованим термi-ном погашення, якi Пiдприємство 
має намiр i можливiсть утримувати до погашення, визнавати фiнансо-вими активами, що 
утримуються до погашення. Такi активи облiковувати за амортизованою вартiстю з 
використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням резерву знецiнення. Дохiд по 
них визначати за методом ефективної ставки вiдсотка. 3.15.10. Фiнансовi активи, наявнi для 
продажу. 3.15.10.1. Акцiї та облiгацiї, що погашаються та обертаються на органiзованих ринках, 
класифiкувати як "наявнi для продажу" та вiдображати за справедливою вартiстю. Вкладення в 
акцiї, що не обертаються на органiзованому ринку, також класифiкувати як фiнансовi активи, 
наявнi для продажу, i облiковувати за справедливою вартiстю, якщо справедливу вартiсть 
можливо достовiрно оцiнити. 3.15.11. Доходи i витрати, що виникають внаслiдок змiни 
справедливої вартостi, визнавати в iншому су-купному доходi i накопичувати в резервi переоцiнки 
фiнансових вкладень, за винятком: - випадкiв знецiнення; - процентного доходу, розрахованого за 
методом ефективної ставки вiдсотка; - курсових рiзниць, якi визнаються у прибутках i збитках. 
3.15.12. При вибуттi або знецiненнi фiнансового активу накопиченi доходи або витрати, ранiше 
визнанi в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, вiдносити на фiнансовi результати у перiодi 
вибуття або зме-ншення корисностi. 3.15.13. Дивiденди, якi нараховуються за наявними для 
продажу цiнними паперами, що є iнструментами власного капiталу, вiдносити на фiнансовi 
результати при виникненнi у Пiдприємства права на їх отри-мання. 3.15.14. Справедливу вартiсть 
наявних для продажу грошових активiв в iноземнiй валютi визначати в тiй же валютi i 
перераховувати за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що вiдносяться на при-бутки 
або збитки, визначати, виходячи з амортизованої вартостi грошового активу. Iншi курсовi рiзницi 
визнавати в iншому сукупному доходi. 3.16. Позики та дебiторська заборгованiсть. 3.16.1. 
Торгiвельну дебiторську заборгованiсть, виданi позики та iншу дебiторську заборгованiсть з фiк-



сованими або обумовленими платежами, що не обертаються на органiзованому ринку, 
класифiкувати як "позики та дебiторська заборгованiсть". Позики та дебiторську заборгованiсть 
облiковувати за аморти-зованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка за 
вирахуванням знецiнення. Процентний дохiд визнавати шляхом застосування ефективної ставки 
вiдсотка, за винятком коротко-строкової дебiторської заборгованостi, процентний дохiд за якою 
буде незначним. 3.16.1.1. Короткострокову дебiторську заборгованiсть вiдображати за первiсною 
договiрною вартiстю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величину 
сумнiвних боргiв визначати виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. 3.16.2. 
Знецiнення фiнансових активiв. 3.16.2.1. Фiнансовi активи, за винятком активiв, що оцiнюються за 
справедливою вартiстю через прибут-ки або збитки, оцiнювати на предмет знецiнення станом на 
кiнець кожного звiтного перiоду. Фiнансовi активи вважати знецiненими при наявностi 
об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення прогнозова-них майбутнiх грошових потокiв за 
даним активом в результатi подiй, що вiдбулися пiсля взяття фiнан-сового активу до облiку. 
3.16.2.2. За наявними для продажу або вкладеними в акцiї фiнансовими активами значне або 
тривале зниження справедливої вартостi нижче вартостi їх придбання вважати об'єктивним 
свiдченням знецi-нення. Для всiх iнших фiнансових активiв, включаючи наявнi для продажу 
векселi до погашення i дебi-торську заборгованiсть за фiнансовою орендою, об'єктивнi ознаки 
знецiнення можуть включати: - значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента; - невиплату 
або прострочення виплати вiдсоткiв i основної суми боргу; - високу ймовiрнiсть банкрутства чи 
фiнансової реорганiзацiї позичальника. 3.16.2.3. Для окремих категорiй фiнансових активiв (таких 
як торгiвельна дебiторська заборгованiсть), якi окремо не визнанi знецiненими, проводити оцiнку 
на предмет знецiнення в цiлому по портфелю. Об'-єктивною ознакою зниження вартостi портфеля 
дебiторської заборгованостi вважати iсторичнi данi про її погашення, збiльшення числа 
прострочень погашення заборгованостi протягом середнього термiну, встановленого договорами 
Пiдприємства, а також суттєвi змiни в економiцi, якi можуть впливати на рi-вень погашення 
дебiторської заборгованостi. 3.16.2.4. Для фiнансових активiв, якi облiковуються за 
амортизованою вартiстю, величину збитку вiд знецiнення розраховувати, як рiзницю мiж 
балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю прогнозо-ваних майбутнiх грошових потокiв, 
дисконтованих з використанням ефективної ставки вiдсотка, первiсно використаної вiдносно 
фiнансового активу. 3.16.2.5. За рахунок збиткiв вiд знецiнення зменшувати балансову вартiсть 
всiх фiнансових активiв, за винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi 
якої здiйснювати за рахунок ре-зерву. У разi визнання безнадiйною торгiвельну дебiторську 
заборгованiсть списувати також за рахунок резерву. За рахунок отриманих згодом вiдшкодування, 
ранiше списаних сум, кредитувати рахунок резе-рву. Змiни резерву вiдображати у прибутках i 
збитках. 3.16.2.6. Якщо наявний для продажу фiнансовий актив буде визнано знецiненим, доходи 
або витрати, накопиченi в iншому сукупному доходi, перекласифiковувати у фiнансовi результати 
поточного перiоду. 3.16.2.7. Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового 
активу (за винятком наяв-них для продажу iнструментiв власного капiталу) зменшується i таке 
зменшення об'єктивно прив'язане до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше 
вiдображений збиток вiд знецiнення вiд-новлювати через рахунок прибуткiв або збиткiв. При 
цьому балансова вартiсть фiнансових активiв на дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може 
перевищувати балансову вартiсть, яка була б вiдобра-жена у разi, якщо б знецiнення не 
визнавалося. 3.16.2.8. Збитки вiд знецiнення наявних для продажу iнструментiв власного капiталу, 
ранiше вiдображенi в прибутках i збитках, не вiдновлювати. Будь-яке збiльшення справедливої 
вартостi таких активiв, пiсля визнання збитку вiд знецiнення, вiдображати безпосередньо в iншому 
сукупному доходi. 3.16.3. Списання фiнансових активiв. 3.16.3.1. Списувати фiнансовi активи 
тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi потоки за ни-ми, або у випадку передачi 
фiнансового активу з вiдповiдними ризиками та вигодами iншiй органiзацiї. Якщо Пiдприємство 
зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i продовжує контролюва-ти переданий 
актив, продовжувати вiдображати свою частку в цьому активi, i пов'язанi з ним можливi 
зобов'язання. Якщо Пiдприємство зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим 
фiнан-совим активом, продовжувати облiковувати даний фiнансовий актив, а отриманi при 
передачi засоби вiдображати у виглядi забезпеченої позики. 3.17. Фiнансовi зобов'язання та 



iнструменти власного капiталу, випущенi Пiдприємством. 3.17.1. Класифiкацiя як зобов'язання або 
капiталу. 3.17.1.1. Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкувати як 
фiнансовi зобов'язання або капiтал виходячи iз сутi вiдповiдного договору. 3.17.2. Iнструмент 
власного капiталу. 3.17.2.1. Iнструмент власного капiталу - це будь-який договiр, що пiдтверджує 
право на частку активiв органiзацiї пiсля вирахування всiх її зобов'язань. Iнструменти власного 
капiталу, випущенi Пiдприємст-вом, вiдображати у розмiрi надходжень по ним за вирахуванням 
прямих витрат на їх випуск. 3.17.3. Комбiнованi iнструменти. 3.17.3.1. Компоненти комбiнованих 
iнструментiв (конвертованих облiгацiй), випущених Пiдприємством, класифiкувати окремо, як 
фiнансовi зобов'язання або iнструменти власного капiталу, виходячи iз сутi договору. На дату 
випуску справедливу вартiсть боргового компонента визначати з використанням рин-кової ставки 
вiдсотка за аналогiчними неконвертованими iнструментами. Дану суму вiдображати як зо-
бов'язання за амортизованою вартiстю до моменту конвертацiї або настання термiну погашення 
iнстру-менту. Компонент капiталу оцiнювати шляхом вирахування вартостi боргового компонента 
iз загальної вартостi комбiнованого фiнансового iнструменту. Отриману величину вiдносити на 
рахунок капiталу за вирахуванням податку на прибуток i в подальшому не переоцiнювати. 3.17.4. 
Зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї. 3.17.4.1. Зобов'язання за договорами фiнансової 
гарантiї первiсно оцiнювати за справедливою вартiстю, якщо їх не квалiфiкують як такi, що 
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, i в подальшому вiдображати за 
найбiльшою з таких величин: - вартiстю зобов'язань, що визначається вiдповiдно до МСБО 37 
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи"; - первiсною вартiстю за вирахуванням (у 
вiдповiдних випадках) накопиченої амортизацiї, розрахованої вiдповiдно до принципiв визнання 
виручки, викладеними у вiдповiдному параграфi даних примiток. 3.17.5. Фiнансовi зобов'язання. 
3.17.5.1. Фiнансовi зобов'язання класифiкувати або, як фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за 
спра-ведливою вартiстю через прибутки та збитки, або як iншi фiнансовi зобов'язання. 3.17.5.2. 
Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки. 
3.17.5.3.До складу фiнансових зобов'язань, що оцiнювати за справедливою вартiстю через 
прибутки та збитки, включати фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, а також 
зобов'язання, квалiфiкованi при первiсному вiдображеннi в облiку як такi, що оцiнюються за 
справедливою вартiстю через прибутки та збитки. 3.17.5.4. Фiнансове зобов'язання класифiкувати 
як "призначене для торгiвлi", якщо воно: - придбане з основною метою зворотного викупу в 
найближчому майбутньому; - при первiсному прийняттi до облiку є частиною портфеля 
фiнансових iнструментiв, якi управляються Пiдприємством як єдиний портфель, за яким є поточна 
iсторiя короткострокових покупок i перепро-дажiв; - є деривативом, не позначеним, як iнструмент 
хеджування в угодi ефективного хеджування. 3.17.5.5. Фiнансове зобов'язання, що не є 
фiнансовим зобов'язанням, призначеним для торгiвлi, квалi-фiкувати як фiнансове зобов'язання, 
що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибутки та збит-ки, в момент прийняття до 
облiку, якщо: - застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або 
облiку активiв i зобов'язань, який, в iншому випадку, мiг би виникнути; - фiнансове зобов'язання є 
частиною групи фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, управлiн-ня й оцiнка якої 
здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформ-леної стратегiї 
управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Пiдприємства, а iнформацiя про таку групу 
подається всерединi органiзацiї на цiй основi; - фiнансове зобов'язання є частиною iнструменту, 
що мiстить один або бiльше вбудованих деривати-вiв, i МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: 
визнання та оцiнка" дозволяє класифiкувати iнструмент в цi-лому (актив або зобов'язання) як 
такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибутки або збитки. 3.17.5.6. Фiнансовi 
зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдображати 
за справедливою вартiстю, з вiднесенням переоцiнки на рахунок прибуткiв i збиткiв. У чистi 
прибутки або збитки, визнанi як прибутки та збитки, включати вiдсотки, сплаченi за фiнансовим 
зобов'я-занням, i вiдображати у складi iнших прибуткiв та збиткiв Звiту про сукупнi доходи. 
3.17.6. Iншi фiнансовi зобов'язання. 3.17.6.1. Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позиковi 
кошти, брати до облiку за справедливою вар-тiстю за вирахуванням витрат на оформлення угоди. 
3.17.6.2. Iншi фiнансовi зобов'язання оцiнювати за амортизованою вартiстю. Процентнi витрати 
розра-ховувати з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 3.17.6.3. Метод ефективної 



ставки вiдсотка використовувати для розрахунку амортизованої вартостi фiнансового зобов'язання 
та розподiлу процентних витрат на вiдповiдний перiод. Ефективна ставка вiд-сотка - це ставка 
дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових виплат на очiкуваний термiн до пога-шення 
фiнансового зобов'язання або (за наявностi) на коротший термiн до балансової вартостi на мо-мент 
взяття боргового iнструменту до облiку. У випадку, якщо рiзниця мiж вiдсотковою ставкою за фi-
нансовим зобов'язанням вiдрiзняється вiд середньої ринкової процентної ставки за аналогiчними 
зо-бов'язаннями, що є доступними на ринку менше нiж на 1%, фiнансовi зобов'язання вiдображати 
у бала-нсi за iсторичною вартiстю згiдно з угодою. 3.17.7. Списання фiнансових зобов'язань. 
3.17.7.1. Списувати фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення 
стро-ку вимоги по них. 4. Заключнi положення. 4.1. Цей Наказ застосовується виключно з метою 
методологiчного об'рунтування трансформацiї фiнан-сових звiтiв згiдно з вимогами МСФЗ. 4.2. 
Керiвникам структурних пiдроздiлiв Пiдприємства забезпечити обов'язкове виконання вимог 
даного Наказу, а також розпоряджень головного бухгалтера в межах його повноважень щодо 
ведення бухгал-терського облiку на пiдприємствi. 4.3. Ознайомити з даним Наказом керiвникiв 
усiх структурних пiдроздiлiв. 4.4. Контроль над виконанням даного Наказу залишаю за собою.  

Текст аудиторського висновку 
ЗВIТ (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ Акцiонерам ПАТ 
"Донецький металопрокатний завод" Звiт щодо МСФЗ фiнансової звiтностi Ми провели аудит 
фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Донецький металопрокатний завод" 
(далi - "Компанiя") (код ЄДРПОУ - 05838512; фактична адреса - Україна, м.Донецьк, 83009, вул. 
Новоросiйська, 13; дата державної реєстрацiї - 11 сiчня 1994 року), що додається, яка включає 
баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про сукупний доход, звiт 
про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 
стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть 
управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 
складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi та вимог щодо звiтностi встановлених Законом України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудиторiв 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не 
мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв в фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд 
судження аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не 
з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкту господарювання. 
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть 
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової 
звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення 
нашої думки. Висловлення думки На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в 
усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2012 року, її фiнансовi 
результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог щодо звiтностi встановлених Законом 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 11 до фiнансової звiтностi в якiй розкривається iнформацiя про 
суттєву концентрацiю операцiй з пов'язаними сторонами. Ми не модифiкуємо Звiт з цього 
приводу. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ У 



вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 "Про 
затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29 вересня 2011 року (надалi - "Рiшення") 
ми звiтуємо про наступне: 1) Згiдно з частиною 3 Статтi 155 Цивiльного Кодексу України, якщо 
пiсля закiнчення другого (з дати державної реєстрацiї) та кожного наступного фiнансового року 
вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, 
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати 
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства 
стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого чинним 
законодавством, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Чистi активи Компанiї (що розрахованi на базi 
фiнансової звiтностi Компанiї) станом на 31 грудня 2012 року становили 87 571 тис. грн., що вище, 
нiж зареєстрований статутний капiтал Компанiї на вiдповiдну дату. 2) На момент затвердження 
управлiнським персоналом Компанiї фiнансової звiтностi до випуску, Компанiя ще не пiдготувала 
iншу iнформацiю, що подається у рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв. Вiдповiдно, ми не мали 
змоги ознайомитися з цiєю iнформацiєю та не звiтуємо щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей 
мiж фiнансовою звiтнiстю, що додається, та рiчним звiтом емiтента цiнних паперiв. 3) Закон 
України "Про акцiонернi товариства" (надалi - "Закон") встановлює, що певнi дозволи повиннi 
бути отриманi для здiйснення значних правочинiв ринковою вартiстю майна (робiт, послуг), що є 
його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi. Наш аудит фiнансової звiтностi передбачав виконання аудиторських 
процедур для отримання аудиторських доказiв на вибiрковiй основi щодо сум i розкриттiв у 
фiнансовiй звiтностi, але не для висловлення думки щодо вiдповiдностi всiх значних правочинiв 
(як визначено в Законi) вимогам Закону. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки. 4) Закон 
передбачає створення акцiонерними товариствами органiв корпоративного управлiння та розробки 
принципiв (кодексу ) корпоративного управлiння. У Компанiї було розроблено кодекс 
корпоративного управлiння, та створено наглядову раду та ревiзiйну комiсiю рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 25 квiтня 2012 року. Законом чи iншими нормативними актами, не 
встановлено чiтких критерiїв оцiнки стану корпоративного управлiння та його вiдповiдностi 
вимогам Закону. Вiдповiдно, ми не висловлюємо думки щодо стану корпоративного управлiння 
Компанiї. 5) Пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi Компанiї ми оцiнювали ризики 
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку 
цих ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 
достовiрного подання Компанiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, 
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 
контролю суб'єкту господарювання, в тому числi контролiв, що розробленi з метою запобiгання та 
виявлення шахрайства. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки. Iншi питання - Договiрна 
основа та термiни проведення аудиту Ми проводили аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2012 року, на пiдставi договору № ATTEST-2012-00326 вiд 23 жовтня 
2012 року. Аудит був проведений у перiод з 23 жовтня 2012 року по 26 квiтня 2013 року. Cвiстiч 
О.М. Генеральний директор Олег Свєтлєющий Партнер по аудиту Сертифiкат аудитора серiї А № 
004013 строк дiї до 26 листопада 2013 року Сертифiкат аудитора серiї А № 005300 строк дiї до 27 
червня 2017 року 26 квiтня 2013 року м. Київ, Україна  

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики 
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація 
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 



сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 
Основними видами продукцiї, що випускається та реалiзується Товариством, є: - продукцiя 
прокатного виробництва - Полоса (ДСТУ 103-7 6, 21-100х5-50мм), Кут (ДСТУ 8509-93, 35x35x4 - 
75x75x8 мм), Арматура (ДСТУ 3760-98 крiм кл. А240, 16...32 мм), Коло (ДСТУ 2590-88, 16...7 0 
мм), Квадрат (ДСТУ 2591-88, 12.40 мм), Шестигранник (ДСТУ 2879-88, 17.36 мм); - чавунне литво 
- Труби чавуннi ЧК-100, Фасоннi частини до труб, Фасонне чавунне литво (ручна и машинна 
формовка), Люки каналiзацiйнi легкого, середнього та важкого типу, Люки каналiзацiйнi 
магiстральнi; - деталi шахтного крiплення - для профiлiв: СВП 19, СВП 20, СВП 22, СВП 27, СВП 
33, Анкера для крiплення арочного крiплення, Мiжрамна стяжка, Заготовка пiд скобу, планку, 
анкер, Гайка (М 16, М 20), Костиль (14х14х145, 16х16х165) - окалина прокатного виробництва 
(Металiзований порошок, шлаки електросталеплавильного виробництва) Продукцiя Товариства 
пiдтверджена вiдповiднiстю системи менеджменту якостi пiдприємства вимогам МС IСО 
9001:2008 вiдносно виробництва та реалiзацiїї сортового та фасонного прокату. Продукцiя 
прокатного виробництва користується значним попитом на зовнiшнiх ринках - понад 11,64% 
продукцiї реалiзується закордонним споживачам. Найбiльшим попитом на мiжнародному ринку 
збуту користується арматура 16...32 мм, кутник 35...75 мм, полоса 40х5...100х10, круг 16...60, а 
також прокат хромистий та кремнiстий. Чавунне литво користується попитом як на внутрiшньому 
ринку збуту так i на зовнiшньому. Останнiми роками спостерiгається зростання попиту на 
продукцiю ливарного виробництва. Товариство прикладає зусилля до оновлення номенклатури 
литвавiдповiдно до перспективностi виробництва зазначених вище виробiв. Дiяльнiсть Товариства 
не зазнає впливу сезонних змiн. Основним ринком збуту продукцiї Товариства є пiдприємства 
України, а також деякi пiдприємства Росiї та iнших країн колишнього СРСР. У 2012 роцi обсяг 
реалiзацiї на територiї України складає 88,36% вiд загального обсягу реалiзацiї металопрокату. 
Методи збуту ПАТ "ДМПЗ" полягає в стратегiчнiй розробцi перспективних планiв щодо стосункiв 
з постiйними споживачами продукцiї, також широко проводяться маркетинговi дослiдження ринку 
металургiйної галузi для залучення нових покупцiв, аналiзується продукцiя конкурентiв та 
проваджуються iншi заходи, що створюють ефективнi умови збуту Товариство використовує 
прямi канали збуту. Головними споживачами продукцiї Товариства на територiї України є 
металургiйнi комбiнати, коксохiмiчнi заводи, будiвельнi i машинобудiвельнi пiдприємства,зокрема 
(вказуються частки у загальному обсязi реалiзацiї металопрокату на територiї України): - ПАТ 
"Азовзагальмаш" - 21,8%; - ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" - 6,9% - ТОВ "Такт" -4,6%; 
- ПАТ " Стахановский завод ферросплавiв" - 4,6%; - ПАТ "Синельникiвський ресорний завод" - 
4,5%; - ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля" - 3,3%; - ТОВ "Донбасмехсервiс" - 3,2%; - ПАТ 
"Днiпровагонмаш" - 2,7%; - ТОВ "Гранд-титан" - 2,5%. Основними замовниками металопрокату за 
межами України є (вказуються частки у загальному обсязi експорту металопрокату): - ТОВ 
"Технотрейд"(Росiя) - 16,3%; - ВАТ "Металлсервис"(Росiя) - 14,5%; - РУП "Минский тракторный 
завод "(Бiлорусiя) - 7,2%; - ТОВ "Iнкомет"(Росiя) - 6,6%; - ЗАТ "Сортамент"(Росiя) - 6,3%; - ВАТ 
"Компанiя Тройка сталь"(Росiя) - 5,9%; - ВАТ "ЛМЗ Унiверсал"(Бiлорусiя) - 4,3% Основними 
ризиками у дiяльностi Товариства є: - захоплення ринку конкурентами за рахунок збiльшення 
асортименту та обсягiв виробництва продукцiї; - неплатоспроможнiсть покупцiв продукцiї 
Товариства; - виробничий ризик, пов'язаний з перебоями виробництва та перевищення кошторису 
витрат; - розкрадання продукцiї на шляху проходження до вантажоодержувача (в порту, на 
залiзничнiй станцiї); - нестабiльнiсть податкової системи України; - не прогнозованi коливання цiн 
та попиту на металопродукцiю на мiжнародному та українському ринку; - фiнансово-економiчнi 
ризики, якi пов'язанi зi збiльшенням цiн на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали, що не дає 
змогу об'єктивно спланувати та зробити прогнози на тривалий час в майбутньому щодо дiяльностi 
Товариства; - екологiчнi проблеми, щодо забруднення навколишнього середовища внаслiдок 
виробничої дiяльностi Товариства. До заходiв, що впроваджуються Товариством з метою 
компенсацiї ризикiв, захисту своєї дiяльностi, розширення виробництва та ринкiв збуту: - заходи 
щодо пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, зниження її собiвартостi, освоєння нових 
ринкiв збуту, реалiзацiя нових планiв маркетингових дослiджень; - вiдвантаження продукцiї 
покупцям на умовах попередньої оплати; - реалiзацiя комплексу заходiв, спрямованих на 



зниження собiвартостi продукцiї, оновлення iснуючого та придбання нового обладнання, 
профiлактичнi заходи щодо основних виробничих потужностей Товариства; - постачання товару 
на умовах EXW("франко-завод") згiдно Incoterms-2000, завдяки чому Товариство несе мiнiмальнi 
зобов'язання, а покупець несе всi витрати i ризики, пов'язанi з перевезенням продукцiї до мiсця 
призначення; - проведення консультацiї та тренiнгiв в областi податкового законодавства, 
залучення професiйних фахiвцiв щодо оптимiзацiї податкової полiтики Товариства; - планування 
вiдпускних цiн на продукцiю з урахуванням ризикiв коливання цiн на ринку металопродукцiї; - 
розроблення та впровадження новiтнiх технологiй, щодо мiнiмiзацiї споживання енергоресурсiв; - 
розробка та реалiзацiя екологiчних програм для зменшення та усунення шкiдливих викидiв в 
атмосферу, побудова сучасних очисних споруд. Товариство реалiзовує свою продукцiю на умовах 
повної та часткової передплати, оплати за фактами прийому або постачання продукцiї, на умовах 
договору або пiсля оплати виставленого рахунку. Протягом 2012 року суттєвих коливань цiн на 
ринку сировини для металургiйної промисловостi не спостерiгалось, хоча в порiвняннi з 2011 
роком цiни помiтно знизились. Вартiсть основної сировини Товариства (заготовки з вуглецевих 
марок сталi) складала у вереснi 2011 року -5 160,75 грн./т., а у вереснi 2012 року -4 466,16 грн./т. 
Основнi постачальники сировини здiйснюють свою дiяльнiсть у регiонi пiдприємства та мають 
вигiдне розташування. Також важливий вiдсоток вiд сировинної бази мають енергоресурси, 
основний з них природнiй газ, цiни на який зросли з 3 368,97 грн./1000м3 (вересень 2011 року) до3 
825,02 грн./1000м3(грудень 2012 року), що може вплинути на загальну собiвартiсть продукцiї. 
Основними постачальниками сировини для Товариства протягом 2012 року були: - ТОВ 
"Електросталь"; - ТОВ "УкрМет". Металургiйна промисловiсть iсторично досягла в Українi 
високого ступеню концентрацiї, в результатi чого має мiсце насиченiсть внутрiшнього ринку 
продукцiєю металургiї, металургiйний комплекс об'єднує бiльш нiж 300 пiдприємств. Тому можна 
говорити про значну конкуренцiю в галузi. Внаслiдок дiї даного чинника пiдприємства чорної 
металургiї проводять активну зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, вiдiграючи значну роль в експортi 
країни, з метою збереження досягнутих обсягiв виробництва та отримання додаткових коштiв на 
оновлення технологiчного обладнання. Стан металургiйного комплексу України характеризується 
технологiчним вiдставанням у порiвняннi з розвинутими країнами Європи та свiту. Галузь 
потребує бiльш динамiчних змiн в технiцi, в технологiї та взагалi - структурної перебудови. У 
зв'язку з усiма вищеназваними проблемами, виникає одна з найголовнiших проблем чорної 
металургiї: неконкурентнiсть та велика вартiсть продукцiї, що призводить до "виштовхування" 
наших пiдприємств з ринку. Щоб подолати це, необхiдно: - становити як найтiснiшi зв'язки з 
вiтчизняними пiдприємствами машинобудування, будiвництва i транспорту, а також з iншими 
металоспоживачами з метою детального вивчення нинiшньої та перспективної потреб у рiзних 
видах металопродукцiї - з тим, щоб нi в якому разi не допустити значного iмпорту тих видiв 
прокату, труб i металевих виробiв, якi нашi пiдприємства спроможнi виготовити самостiйно; - 
систематично вивчати потреби внутрiшнього i зовнiшнiх ринкiв збуту - з тим, щоб своєчасно 
виготовляти рiзноманiтнi види прокату, труб i металевих виробiв, конкурентоспроможнi за своїми 
споживчими властивостями (надiйнiстю, конструктивною мiцнiстю, металомiсткiстю i новизною), 
за цiнами (скорочуючи питомi затрати на сировину, матерiали, енергiю i водночас поступово 
збiльшуючи витрати на заробiтну плату, екологiю, науку i амортизацiю), за товарним виглядом 
(придiляючи увагу якостi оздоблення, захисним i декоративним покриттям, упаковцi); - розпочати 
квалiфiковану розробку бiзнес-планiв для розв'язання конкретних проблем, органiзацiї та 
розширення виробництва конкурентоспроможних видiв продукцiї, що мали б гарантований збут, i 
вести пошук внутрiшнiх i зовнiшнiх iнвесторiв для фiнансування робiт по реалiзацiї бiзнес-планiв. 
Вiходячи з проблем галузi перспективнi плани розвитку Товариства включають: - розширення 
асортименту продукцiї; - освоєння нових профiлiв; - вихiд на новi ринки; - капiтальнi ремонти 
цехiв та обладнання; - технiчне переозброєння.  

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 



У даному роздiлi надано iнформацiю про основнi (вартiстю понад 50 тис. грн.) придбання та 
вiдчуження (списання) активiв Товариства за 2008-2012 роки. 2008 рiк: Основнi придбання: - 
автобус ПАЗ - 160,8 тис. грн.; - автомобiль КраЗ, автомобiль ГАЗ - 220,8 тис. грн.; - трактор 
гусеничний Т-150 - 76,8 тис. грн.; - екскаватор ЕК14 - 662,9 тис. грн.; - iнструменти, прилади та 
iнвентар - 162,5 тис. грн. Основнi вiдчуження (списання): - будинки та споруди (в основному - 
мережi водопроводу та електрики до об'єктiв, що реконструюються) - 1843,0 тис. грн.; - машини та 
обладнання - 74,9 тис. грн. 2009 рiк: Основнi придбання: Сировина та матерiали: - основнi 
матерiали - 185806 тис. грн.; - паливо - 3372 тис. грн.; - запаснi частини - 2146 тис. грн.; - МШП - 
436 тис. грн.; - iншi матерiали - 8723 тис. грн.. Основнi засоби: 1. Реконструкцiя та модернiзацiя 
будiвель, споруд та передавальних пристроїв, у тому числi: - будiвля прокатного цеху - 1296 тис. 
грн.; - методичний димар - 112 тис. грн.; - вiдкрита кранова естакада ТЛЦ - 117 тис. грн.; - 
ремонтно-механiчний цех - 67 тис. грн.; - побутовий корпус - 237 тис. грн.; - будiвля трубного 
цеху - 364 тис. грн.; - ангар для вiдстою тепловоза - 96 тис. грн.; - внутрiшньозаводська залiзниця 
51 тис. грн.; - автошляхи та майданчики - 1447 тис. грн.; - будiвля заводоуправлiння 275 тис. грн.; - 
пiдстанцiя 110/6 квт - 108 тис. грн. 2. Модернiзацiя та придбання машин та обладнання, у тому 
числi: - придбання бунтовязальної машини - 245 тис. грн.; - придбання пiрамiди-540, 6 од. - 130 
тис. грн.; - придбання стенду очищення рiдини СОГ933КТ1 - 70 тис. грн.; - придбання верстату 
трубогiбочного ИА 3432 - 68 тис. грн.; - придбання трансформатору ТМЗ-1000/6/0,4 кВ - 75 тис. 
грн.; - придбання верстату розточувального для глубокого свердлування - 54 тис. грн.; - 
модернiзацiї крана вiдкритої естакади - 70 тис. грн.; - модернiзацiї методичної нагрiвальної печi 
1171 тис. грн.; - модернiзацiї прес-ножиць - 68 тис. грн.; - модернiзацiї стана - 1407 тис. грн.; - 
модернiзацiї унiверсальної машини ЕУ - 75 тис. грн.; - модернiзацiї крана козлового в/п 5 т - 286 
тис. грн.; - модернiзацiї вагранки - 205 тис. грн.; - модернiзацiї кокiльної машини, 2 од. - 98 тис. 
грн.; - модернiзацiї крана мостового електричного в/п 5 т - 91 тис. грн.; - модернiзацiї пральної 
машини СМР-50 - 56 тис. грн.; - модернiзацiї трансформатор, 2 од. - 150 тис. грн.; - модернiзацiї 
компресора - 79 тис. грн. 3. Модернiзацiя транспортних засобiв, у тому числi: - модернiзацiї 
тепловоза ТГМ-4 - 138 тис. грн.; - модернiзацiї автобуса "Iкарус-256" - 52 тис. грн. Основнi 
вiдчуження (списання): 1. Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi - 89 тис. грн. 2. 
Сировина та матерiали: - метал (металiчнi вiдходи, лом) - 5 963 тис. грн.; - паливо - 678 тис. грн.; - 
iншi матерiали - 313 тис. грн. 3. Основнi засоби: - склад бiтуму - 296 тис. грн. 2010 рiк: Основнi 
придбання: Сировина та матерiали: - основнi матерiали - 360236 тис. грн.; - паливо - 3331 тис. грн.; 
- запаснi частини - 2974 тис. грн.; - МШП - 522 тис. грн.; - iншi матерiали - 11782 тис. грн.. 
Основнi засоби: 1. Будинки, споруди, передавальнi пристрої (капiтальнi ремонти, модернiзацiя): - 
благоустрiй територiї - 50 тис. грн.; - внутрiшньозаводськi залiзничнi шляхи - 130 тис. грн.; - 
газопровiд мiжцеховий - 64 тис. грн.; - будiвля ЦМВ - 236 тис. грн.; - будiвля гаражу - 120 тис. 
грн.; - будiвля гаражу (бокс №3) - 1224 тис. грн.; - каналiзацiя зливова - 493 тис. грн.; - каналiзацiя 
господарчо-побутова - 402 тис. грн.; - корпус побутовий - 281 тис. грн.; - вiдкрита естакада 
трубного цеху - 305 тис. грн.; - пiдстанцiя 110/6 кВт - 404 тис. грн. 2. Машини та обладнання: - 
придбання насосу гвинтового А13В63/40-45/40Б - 83 тис. грн.; - капремонт вагранки - 219 тис. 
грн.; - капремонт методичної нагрiвальної печi - 1002 тис. грн.; - капремонт печi конвеєрної для 
гартування - 53 тис. грн.; - капремонт стану - 1760 тис. грн.; - капремонт верстату горизонтально-
розточувального - 70 тис. грн.; - капремонт унiверсального фрезерувального верстата - 51 тис. 
грн.; - капремонт електричних мостових кранiв (3 од.) - 278 тис. грн. 3. Транспортнi засоби: - 
капремонт автобусу ЛАЗ-699 Р - 294 тис. грн.; - придбання автобусу ПАЗ 3205 - 63 тис. грн.; - 
придбання автомобилю Hyundai Sonata - 137 тис. грн.; - придбання автомобiлю КаМАЗ 5511 - 130 
тис. грн. 4. Iнструменти, прилади, iнвентар: - придбання мiкроскопа 40МАТ - 494 тис. грн. 
Основнi вiдчуження: 1. Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi - 65 тис. грн.. 2. 
Сировина та матерiали: - метал (металiчнi вiдходи, лом) - 14715 тис. грн.; - МШП - 54 тис. грн.; - 
iншi матерiали - 1303 тис. грн.. 3. Основнi засоби: - часткова лiквiдацiя будiвлi цеху металовиробiв 
- 164 тис. грн. 2011 рiк: Основнi придбання: Сировина та матерiали: - основнi матерiали - 557688 
тис. грн.; - паливо - 5559 тис. грн.; - запаснi частини - 5336 тис. грн.; - МШП - 902 тис. грн.; - iншi 
матерiали - 26793 тис. грн.. Основнi засоби: 1. Будинки, споруди, передавальнi пристрої 
(капiтальнi ремонти, модернiзацiя): - внутрiшньозаводськi залiзничнi шляхи - 447 тис. грн. 2. 



Машини та обладнання: - капремонту стану - 1987 тис. грн.; - придбання пiрометрiв "Термоскоп 
800" (2 шт.) - 89 тис. грн.; - капремонт ваг платформенних - 89 тис. грн.; - придбання системи 
вiдеонагляду - 87 тис. грн.; - придбання насосу гвинтового А13В63/40-45/40Б - 83 тис. грн.; - 
придбання лiчильника "Лiдер ВГ-1" - 54 тис. грн.; - придбання шаф КВЭ-6-13 (2 шт.) - 51 тис. грн. 
3. Iнструменти, прилади, iнвентар: - придбання стелажiв ПЦ (3 шт.) - 178 тис. грн.; - придбання 
коробiв (22 шт.) - 123 тис. грн.; - придбання пристрою для гнуття труб - 91 тис. грн.; Основнi 
вiдчуження: 1. Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi - 42 тис. грн.. 2. Сировина та 
матерiали: - метал (металiчнi вiдходи, лом) - 21966 тис. грн.; - МШП - 80 тис. грн.; - iншi матерiали 
- 1836 тис. грн.. 3. Основнi засоби: - часткової лiквiдацiї будiвлi прокатного цеху - 797 тис. грн.; - 
часткової лiквiдацiї будiвлi цеху металевих виробiв - 433 тис. грн.; - часткової лiквiдацiї 
внутрiшньозаводських залiзничних шляхiв - 177 тис. грн. - часткової лiквiдацiї прокатного стану - 
177 тис. грн.; - часткової лiквiдацiї вагранок - 127 тис. грн.; - лiквiдацiя прес-ножиць для рiзки 
заготовки - 93 тис. грн. 2012 рiк: Основнi придбання: Сировина та матерiали: - основнi матерiали - 
254 458 тис. грн.; - паливо - 4 779 тис. грн.; - запаснi частини - 15 755 тис. грн.; - МШП - 892 тис. 
грн.; - iншi матерiали - 16 987 тис. грн.. Основнi засоби: 1. Будинки, споруди, передавальнi 
пристрої (капiтальнi ремонти, модернiзацiя): - методична нагрiвальна пiч - 27 496 тис. грн. - 
будiвля третього прольоту - 13 789 тис. грн. - будiвля прокатного цеху - 5 355 тис. грн. - 
Iндукцiйна пiч "5M MF" - 2 376 тис. грн. - Iндукцiйна пiч "5M MF" ємнiсть 1,0т - 2 346 тис. грн. - 
iншi - 6 337 тис. грн. 2. Машини та обладнання: - стан - 10 856 тис. грн.; - Трансформаторна 
пiдстанцiя ТП-4 - 1 665 тис. грн.; - Кран мостовий КМ-20/5 №13 - 1 046 тис. грн.; - Компресор 
гвинтовий L250-7.5A - 792 тис. грн.; - Електромостовий кран №14 КМ-10 - 625 тис. грн.; - iншi - 3 
277 тис. грн.; Основнi вiдчуження: 1. Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi - 157 тис. 
грн. 2. Сировина та матерiали: - сировина та матерiали - 489 тис. грн.; - метал (металiчнi вiдходи, 
лом) - 161 тис. грн.; - iншi матерiали - 235 тис. грн. 3. Основнi засоби: - часткової лiквiдацiї 
методичної нагрiвальної печi - 1 073 тис. грн.; - часткової лiквiдацiї стану - 882 тис. грн.; - 
часткової лiквiдацiї будiвлi цеху металевих виробiв - 676 тис. грн.; - часткової лiквiдацiї будiвлi 
прокатного цеху - 529 тис. грн.; - лiквiдацiї вагранок - 303 тис. грн.; - лiквiдацiї гаража - 61 тис. 
грн. - iншi - 66 тис. грн. Плани Товариства з придбання та модернiзацiї основних засобiв на 2013 
рiк подано у наступному роздiлi.  

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що 
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
Основними засобами Товариства є матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою 
використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду 
iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний 
строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, а вартiсть - бiльша або 
рiвна 1000 грн. Товариство утримує на балансi основнi засоби виробничого та невиробничого 
призначення. Товариством переданi в операцiйну оренду наступнi основнi засоби: - договiр вiд 
30.12.2009 № Е/10А-МП/10А - тепловоз; - договiр вiд 10.01.2012 № 10/01/12 - нежитлове 
примiщення (99,3 кв.м.); - договiр вiд 26.12.2006 № 612-109Е - кран автомобiльний (10 тнгп шасi 
ЗIЛ-IЗЗ держ. № ГЯ 65-81 ДОТ з гiдравлiчним приводом КС-3575А, 1990 року випуску); - договiр 
вiд 22.11.2009 № 11229А/2009,№10122/а/2012 вiд 12.10.2012 - електричнi мережi; - договiр вiд 
02.07.2010 № 7/2010-02 - нежитлове примiщення (для розмiщення банкомату); - договiр вiд 
01.01.2012 № 01/01-12 - автомобiль (ГАЗ 5312 держ.№АН 8569 АВ) - договiр вiд 01.09.2011 № 01-
09/11 - комп'ютери (5 шт.) - договiр M/10/01-18/272 вiд 9/30/2011 - передача до оренди 2-х 
кабiнетiв; - договiр 167/1 вiд 4/27/2012 - передача до оренди електричного обладнання. - договiр 
М/12/01-18/64 вiд 02.04.2012 р.- передача до оренди насосної станцiї Загальна первiсна вартiсть 



переданих в оренду активiв - 1269 тис. грн., залишкова вартiсть 266 тис. грн. Причина передачi в 
оренду - данi основнi засоби не використовуються у господарськiй дiяльностi Товариства. Згiдно з 
умовами договорiв орендарi зобов'язанi: - використовувати майно за цiльовим призначенням; - 
вчасно вносити плату за користування майном; - утримувати майно в станi, придатному для 
використання; - нести за свiй рахунок усi витрати з експлуатацiї майна; - вчасно за свiй рахунок 
здiйснювати усi види ремонту майна для забезпечення його справної роботи; - не здiйснювати 
перепланування, модернiзацiю, переустаткування та iншу змiну майна без письмової згоди 
орендодавця; - дотримуватись протипожежних правил; - пiсля термiну закiнчення договору або 
дострокового його розiрвання повернути майно в належному станi. Орендованих основних засобiв 
у Товариства немає. Виробничi потужностi Товариства за 2012 рiк характеризуються наступними 
даними: - виробнича потужнiсть прокатного стана 500/370 - 175 тис. тонн на рiк, фактично 
вироблено 53 тисячi тонн, або 30,3% (недозавантаження пов'язане з вiдсутнiстю замовлень); - 
виробнича потужнiсть вiдцентрової машини Индукцiйна пiчь5М для виробництва чавунного литва 
- 4000 тонн на рiк, фактично вироблено 3061 тонн або 76,5% (збiльшення обсягiв досягнуте 
шляхом переведення цеху на двозмiнну роботу); - виробнича потужнiсть обладнання для 
виготовлення деталей шахтного крiплення та iн. з сортового прокату - 6104 тонн на рiк, фактично 
вироблено 3066 тонн, або 50,2% (недозавантаження пов'язане зi зниженням попиту на шахтне 
крiплення та маломiрний прокат). Ступiнь використання основних засобiв виробничого 
призначення: - будiвлi та споруди - 10 0%; - машини та обладнання - 75%; - iншi - 50%. Ступiнь 
використання основних засобiв невиробничого призначення: - будинки та споруди - 8 0%; - 
машини та обладнання - 4 0%; - транспортнi засоби - 60%; - iншi - 60%. Усi основнi засоби 
Товариства знаходяться за юридичною адресою Товариства: 83009 м. Донецьк, вул. 
Новоросiйська, 13. Протягом звiтного перiоду Товариство проводило технiчну полiтику, 
спрямовану на оновлення та модернiзацiю основних засобiв. Придбання нових основних засобiв 
стосувалося усiх вищеперелiчених груп. Пiдприємство має наступнi дозвiльнi документи щодо 
рацiонального природокористування, а саме: - дозвiл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел; - договiр на користування мiською системою 
водопостачання i каналiзацiї; - паспорт водного господарства; - норматив на гранично допустиме 
скидання; - договори з лiцензiйованими пiдприємствами у сферi поводження з промисловими i 
побутовими вiдходами. У Товариствi здiйснюється лабораторний контроль атмосферного повiтря 
в районi його впливу (на стацiонарних джерелах викиду) i ступеня забруднення грунту в 
санiтарно-захиснiй зонi на договiрнiй основi. Пiд контролем iнженера з охорони довкiлля та 
технiки безпеки в пiдроздiлах Товариства ведуться своєчаснi роботи з транспортування вiдходiв 
усiх класiв небезпеки згiдно договорам. У Товариствi передбачено оборотний цикл водного 
споживання, тому скидiв в природнi воднi об'єкти немає. З метою зменшення викидiв шкiдливих 
речовин в атмосферне повiтря й економiчного використання паливних ресурсiв було здiйснено 
переведення вагранки з твердого палива на газоподiбне. Товариство систематично здiйснює 
капiтальнi iнвестицiї у розширення та удосконалення основних засобiв з метою збiльшення 
виробничих потужностей, пiдвищення продуктивностi працi та якостi продукцiї. Товариством 
затверджено плани капiтального будiвництва та технiчного переозброєння на 2013 рiк, якими 
передбачаються наступнi заходи: 1. Капiтальнi ремонти основних засобiв на загальну суму 5197,51 
тис. грн., у тому числi: у тому числi: - механiчного обладнання стану 500/370 - 1750 тис. грн.; - 
будiвель прокатного цеху - 700 тис. грн.; - крану №8 - 54 тис. грн.; - ремонт токарного станка 1М 
63 - 36 тис. грн.; - замiна панелi пiдйому (магнiтного контролера) мостового крана № 9 - 360 тис. 
грн.; - електрообладнання наплавочного верстату - 72 тис. грн.; - електрообладнання механiзму 
пересування каретки вальцешлифувального верстату - 30 тис. грн.; вальцетокарного верстату 
КС824 - 313 тис. грн.; - кранiв №1, №2, №3 - 174,6 тис. грн.; багатороторної машини "Лiпецьк 
2М1" - 106,5 тис. грн.; проскошлiфовального верстата моделi 3Д722 - 70 тис. грн.; - крана-балки 
в/п 5 т - 60 тис. грн.; - стрiлочного переводу №3 - 140 тис. грн.; - внутрiшньозаводських дорiг i 
майданчикiв - 350 тис. грн.; - будiвлi складського примiщення - 60 тис. грн.; - замiна напiрної 
каналiзацiї чавунної труби на ПЕ-100 D = 100мм - 382 тис. грн.; - замiна на питному водопроводi 
чавунної труби на ПЕ-100 SDR-17 вiдкритий склад ТЛЦ - 125,6 тис. грн.; насосної оборотного 
циклу - 54 тис. грн.; - автобуса ПАЗ 3205 - 112,05 тис. грн.; - кабiни КамАЗ ( 3 шт.) - 89,76 тис. 



грн..; - самоскиду ЗIЛ-130 ( з шт..) - 114 тис. грн.; - пiвничної проходної - 44 тис. грн. 2. Технiчне 
переозброєння Товариства на загальну суму 29237,053 тис. грн., у тому числi: - установка i 
освоєння косовалковой правильної машини IКА 5529 - 2030,0 тис. грн.; - будiвництво нагрiвальної 
печi та шаропрокатного стана - 24100,0 тис. грн.; ремонт РПМ-3 з реконструкцiєю лiнiї 
завантаження i вивантаження - 60,0 тис. грн.; - замiна роликiв Шульта пiдводного рольгангу 
холодильника на ролики з окремим електродвигуном - 243,0 тис. грн..; - замiна частотного 
перетворювача пили № 2 - 146,0 тис. грн.; - замiна частотного перетворювача рольганга 78.1 i 78.2 
- 177,0 тис. грн.; - реконструкцiя освiтлення станового та пiчного прольотiв з установкою 
iндукцiйних свiтильникiв - 64,0 тис. грн.; - установка консольного поворотного крана, 
вантажопiдйомнiстю 1т - 64,0 тис. грн.; - стенд для сушiння шихтового матерiалу - 50,0 тис. грн.; - 
унiверсальний заточний верстат 3В642 - 12,0 тис. грн.; - монтаж нагрiвальної установки "Гелiо" в 
бойлернiй лазнi ЦМI - 196,0 тис. грн.; - замiна трансформатора 1000 кВА на ТМ-31 - 180,0 тис. 
грн.; - пiдстанцiя "Пiвнiчна ВРП-110" : замiна ЗОН (а) на Т-2, замiна роз'єднувача, замiна порталiв 
- 14,0 тис. грн.; монтаж нагрiвальної установки "Гелiо" - 196,0 тис. грн.; - пристрiй ваг ВН-10000 
перед пiччю Прц - 20,5 тис. грн.; - установка лiчильника заготовок пiсля печi Прц - 3,0 тис. грн.; - 
придбання холодильної камери - 32,0 тис. грн.; - придбання твердомiра в лiнiю шаропрокатного 
стана - 60,0 тис. грн.; замiна зношеного обладнання ЦЗЛ - 12,0 тис. грн.; - придбання стандартних 
зразкiв сталь-чавун - 25,0 тис. грн.; - реконструкцiя системи вiдео спостереження - 219,785 тис. 
грн.; - обладнання прокатного цеху ПАТ "ДМПЗ" системою раннього виявлення надзвичайних 
ситуацiй та оповiщення людей у разi їх виникнення - 908,47 тис. грн.; - оброблення вогнезахисним 
складом дерев'янi конструкцiї вбудованих примiщень Прц, ТЛЦ, горища гуртожитки, конструкцiй 
боксу ЦБТ - 310,298 тис. грн.; - пристрiй вентиляцiї боксу № 3 - 114,0 тис. грн. Метод 
фiнансування: за рахунок власних коштiв. Очiкуване зростання виробничих потужностей: 
введення в дiю шаропрокатного стану дозволить збiльшити виробництво прокату на 3-4 
тис.т/мiсяць. Згiдно з договорами застави №70/Z-1 вiд 23.12.2010, №70/Z-2 вiд 23.12.2010 та 
договорiв iпотеки вiд 23.12.2010 та вiд 28.04.2011 р. Пiдприємство передало в заставу ПАТ "ВТБ 
Банк" свої основнi засоби, балансова вартiсть яких станом на 31.12.12 р. складає 76308 тис. грн., 
оскiльки виступає майновим поручителем ТОВ "Електросталь".  

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: - низький рiвень 
конкурентоспроможностi на ринку металургiйної продукцiї; - зниження попиту на сортовий 
прокат на зовнiшньоекономiчному ринку; - зростання собiвартостi сортового прокату за рахунок 
зростання цiн на заготовку, а також внаслiдок зростання цiни на природний газ; - недостатньо 
коштiв на придбання нової технiки та обладнання, впровадження нових технологiй; - дефiцит 
професiйних спецiалiстiв в металургiйної галузi, недостатньо розвинена кадрова полiтика щодо 
висококвалiфiкованого персоналу виробничих цехiв. Протягом 2012 року Товариство не зазнавало 
безпосереднього впливу законодавчих та економiчних обмежень. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства 
Протягом 2012 року Товариством визнано наступнi штрафи, пенi та неустойки: - донарахування за 
результатами позапланової перевiрки - 2541грн.; - штрафи за результатами позапланової перевiрки 
- 635,25 грн.; - штрафи по податках - 392,14 грн.; - штраф за невиконення плану перевезень -751,63 
грн.; - штраф за порушення в галузi енергетики-340,00 грн.  

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 
емітента 
Основним джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є виручка вiд реалiзацiї готової 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Протягом звiтного перiоду товариство в iнвестицiйних проектах 
участi не брало, iнвестицiйних вкладень у Товариство не було. Для об'єктивного розумiння 



фiнансового стану Товариства та результатiв його дiяльностi за 2012 р. проведено експрес-аналiз 
рiзних аспектiв фiнансового стану Товариства, використовуючи розрахунковi параметри - 
фiнансовi коефiцiєнти станом на 31.12.2012: - коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi склав 0,027 
(роком ранiше - 0,063) при оптимальному значеннi 0,20-0,35 та тенденцiї до зменшення; - 
коефiцiєнт загальної лiквiдностi склав 0,973 (роком ранiше - 1,021) при оптимальному значеннi >1 
та тенденцiї до зменшення; - коефiцiєнт заборгованостi склав 2,554 (роком ранiше - 2,884) при 
оптимальному значеннi показника 0,5-0,7 та тенденцiї до зменшення; - коефiцiєнт фiнансової 
автономiї склав 0,281 (роком ранiше - 0,257)при оптимальному значеннi >0,5 та тенденцiї до 
збiльшення. Проведений аналiз фiнансових коефiцiєнтiв дозволяє зробити висновок про несуттєве 
погiршення показникiв лiквiдностi, покрашення показникiв фiнансової незалежностi та 
покрашення дiлової активностi Товариства порiвняно з 2011 роком. Найбiльший вплив на 
негативнi тенденцiї фiнансових показникiв здiйснило зменшення сум поточних активiв Товариства 
протягом звiтного перiоду. Можливi шляхи покращення лiквiдностi Товариства - дотримання 
фiнансової дисциплiни, скорочення витрат, впровадження режиму економiї, скорочення 
довгострокових та поточних зобов'язань Товариства. ПАТ "ДМПЗ" вживає наступних заходiв для 
полiпшення фiнансового стану: 1. Систематичний аналiз i об'єктивна оцiнка фiнансового 
становища Товариства з метою виявлення резервiв пiдвищення ефективностi дiяльностi. 2. 
Оптимiзацiя складу й прискорення оборотностi активiв, а саме: проведення оптимiзацiї 
дебiторської заборгованостi та залучення в оборот нелiквiдiв i наднормативних запасiв. 3. 
Залучення позикових коштiв для забезпечення безперебiйної роботи Товариства та розвитку 
виробництва на вигiдних умовах. При залученнi кредитних коштiв проводиться порiвняльна 
оцiнка вартостi позикового капiталу. Основним критерiєм при ухваленнi рiшення про 
кредитування є вартiсть обслуговування боргу. 4. Оптимiзацiя податкової полiтики з 
максимальним врахуванням можливих пiльг i недопущення штрафiв i пенi. 5. Фiнансування 
певних прiоритетних напрямкiв капiтальних вкладень з метою зниження собiвартостi продукцiї та 
збiльшення прибутку за рахунок використання ресурсозберiгаючих технологiй, зменшення 
матерiалоємностi, пiдвищення автоматизацiї працi та зниження втрат вiд браку. 6. Застосування 
традицiйних засобiв з полiпшення лiквiдностi: продажу зайвих активiв, перегляду умов залучення 
позикових коштiв, скорочення кредиторської заборгованостi за рахунок перегляду й змiни 
полiтики закупiвель та дiючих контрактiв на постачання.  

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
На кiнець звiтного року не виконаних договорiв у Товариствi немає. Договори, що укладаються 
Товариством, виконуються у встановленi термiни та згiдно чинному законодавству України. 
Замовлення Товариства носять поточний характер, тому портфель замовлень на 2012 рiк не 
формувався. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
ПАТ "ДМПЗ" планує продовжувати роботу, спрямовану на зростання виробництва, забезпечення 
працездатностi обладнання, пiдвищення якостi продукцiї та покращення умов працi. У наступному 
роцi Товариство планує максимально використовувати виробничi потужностi при наявностi 
сировини та сприятливих умов. Комплексна програма технiчного переозброєння й стратегiчного 
розвитку ПАТ "ДМПЗ" включає модернiзацiю й технiчне переозброєння виробництва, що 
забезпечує стабiльну роботу i сприяє зниженню витрат за рахунок економiї паливно-енергетичних 
i матерiальних ресурсiв. Всi заходи проводяться поетапно без зупинки виробництва 
металопродукцiї. З метою покращення дiяльностi Товариством заплановано наступнi заходи: 1. 
Для пiдвищення конкурентоздатностi та збiльшення кiлькостi замовлень Товариством проводиться 
активна робота з освоєння виробництва сталевого литва та розширення його сортаменту. 
Розпочалося виробництво нового виду чавунної труби ЧК150 для задоволення потреб замовникiв 



України та країн СНД. 2. Вiдпрацьовуються енерго-технологiчнi режими на новiй, встановленiй у 
2012 роцї методичнiй нагрiвальнiй печi продуктивнiстю 35 т/год. Цей проект є енергозберiгаючим 
- його реалiзацiя вже сьогоднi дозволила знизити питому витрату природного газу з 74 до 48 куб. 
м/т. При стабiльнiй роботi цеху очiкуеться зниження до 36 куб.м/т. 3. Для пiдвищення обсягiв 
виробництва прокату, з метою зниження його собiвартостi,i в прокатном цехе на стадiї завершення 
будiвництво шаропрокатного стану. Ввод стана в дiю дозволить збiльшити виробництво прокату 
на 3-4 тис.т / мiсяць. Закiнчено будiвництво фундаментiв пiд нагрiвальну пiч виробництва 
iталiйської компанiї "Forni E Combustione" та обладнання шаропрокатного стану ШПС30-80. 
Здiйснено монтаж металоконструкцiй печi для нагрiву заготовки пiд прокатку куль, основну 
частину металоконструкцiй виготовив цех металовиробiв ПАТ "ДМПЗ". Влiтку почнуться пуско - 
налагуджавульнi роботи на новому обладнаннi. 4. Реконструкцiя освiтлення станового та пiчного 
прольотiв з установкою iндукцiйних свiтильникiв дозволить зменшити витрати на електроенергiю 
до 70%. 5. Монтаж нагрiвальної установки "Гелiо" в бойлернiй лазнi ЦМI та в енергоцеху 
дозволить зменшити витрати на 100 тис. грн. 6. Замiна роликiв Шульта пiдводного рольгангу 
холодильника на ролики з окремим електродвигуном у прокатному цеху дозволить знизити 
простої, зменшити витрати на ремонт електродвигуна. 7. У прокатному цеху заплановано 
оснащення дiлянки порiзки заготовки прокатного цеху стрiчкопiльним верстатом, що дозволить 
скоротити витратний коефiцiєнт на виробництво прокату високовуглецевих марок сталi на 10-15 
кг / т.  

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Протягом звiтного перiоду Товариство дослiджень та розробок не здiйснювало. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
Протягом звiтного перiоду Товариство виступало позивачем у таких судових справах: 1. Справа № 
2а-473/08/0570 за позовом до СДПI по роботi з великими платниками податкiв про визнання 
недiйсними податкових повiдомлень-рiшень (ухвала про вiдкриття провадження в 
адмiнiстративнiй справi вiд 30.10.2007р.). Сума позову невизначена. Справа розглянута 
Донецьким апеляцiйним адмiнiстративним судом, Вищим адмiнiстративним судом України, 
Верховним Судом України. Позов задоволено у повному обсязi. 2. Справа № 2а-219/10/0570 за 
позовом до СДПI по роботi з великими платниками податкiв про стягнення не повернутого 
податку на додану вартiсть (ухвала про вiдкриття провадження в адмiнiстративнiй справi вiд 
18.01.2010р.). Сума позову - 233333 грн. Справа розглянута Донецьким окружним 
адмiнiстративним судом, Донецьким апеляцiйним адмiнiстративним судом. Позов задоволено у 
повному обсязi. Справа знаходиться на розглядi у Вищому адмiнiстративному судi України. 3. 
Справа №5023/4423/12 за позовом до ТОВ "ПТК "Iнфополiпром" (ухвала про порушення 
провадження у справi вiд 04.10.2012р.). Сума позову 31629,48грн. Рiшенням Господарського суду 
Харкiвської областi позов задоволено у повному обсязi. Протягом звiтного перiоду Товариство 
виступало вiдповiдачем у таких судових справах: 1. Справа № 29/121 за позовом ВАТ 
"Херсонський завод карданних валiв" про стягнення вартостi нестачi, пенi за прострочення 
поставки, 3% рiчних та iнфляцiйних (ухвала про порушення провадження у справi вiд 
23.11.2010р.). Сума позову - 4 82 98,22 грн. Рiшенням Господарського суду Донецької областi, 
залишеним без змiн Донецьким апеляцiйним господарським судом та Вищим господарським 
судом України, позов задоволено у повному обсязi. 2. Справа № 2-664/10 за позовом Лапушкiна 
М. П. про стягнення матерiальної та моральної шкоди в результатi ДТП (ухвала про вiдкриття 
провадження у справi вiд 28.08.2009р.). Сума позову - 5652,08 грн. Справа розглянута Київським 
районним судом та Вищим спецiалiзованим судом по розгляданню цивiльних та карних справ. За 
результатом нового розгляду справи Апеляцiйним судом Донецької областi позовнi вимоги 
задоволенi частково на загальну суму 2466,93 грн. Вищим спецiалiзованим судом з розгляду 



цивiльних та карних справ вiдмовлено у вiдкриттi касацiйного провадження. 3. Справа № 38/159 
пд за позовом ПАТ "Донецкмiськгаз" про виклад додаткової угоди на транспортування 
природного газу в редакцiї позивача (ухвала про порушення справи вiд 18.08.2011р.). Сума позову 
не визначена. Донецьким апеляцiйним господарським судом рiшення Господарського суду 
Донецької областi про вiдмову у задоволеннi позовних вимог залишено без змiн. 4. Справа 
№2а/0570/13855/2012 за позовом Прокурора Київського району м.Донецька в iнтересах 
Донецького обласного вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв про стягнення 194477,9грн. 
адмiнiстративно-господарських санкцiй за невиконання нормативу працевлаштування iнвалiдiв та 
пенi (ухвала про вiдкриття провадження у справi вiдсутня). Рiшенням Донецького окружного 
адмiнiстративного суду у задоволеннi позову вiдмовлено. 5. Справа №2а/0570/13857/2012 за 
позовом Прокурора Київського району м.Донецька в iнтересах Донецького обласного вiддiлення 
Фонду соцiального захисту iнвалiдiв про стягнення 288600,23грн. адмiнiстративно-господарських 
санкцiй за невиконання нормативу працевлаштування iнвалiдiв та пенi(ухвала про вiдкриття 
провадження у справi вiдсутня, ухвала про замiну неналежного вiдповiдача вiд 10.12.2012р.). 
Рiшенням Донецького окружного адмiнiстративного суду у задоволеннi позову вiдмовлено.  

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 
формі 
Протягом звiтного перiоду товариство випуском облiгацiй, а також викупом акцiй власної емiсiї та 
здiйсненням додаткової емiсiї не займалось. Частки привiлейованих акцiй у статутному капiталi 
немає. Протягом звiтного перiоду iнвестицiйною дiяльнiстю Товариство не займалось. Результати 
дiяльностi Товариства протягом останнiх трьох рокiв: - 2010 рiк - чистий збиток у сумi 1023 тис. 
грн.; - 2011 рiк - чистий збиток у сумi 2039 тис. грн. - 2012 рiк - прибуток у сумi 3464 тис.грн. по 
межд.ст. Подiй пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на фiнансовий стан Товариства, не 
траплялося.  



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 
призначення: 74368 139798 0 0 74368 139798 

будівлі та 
споруди 37448 91526 0 0 37448 91526 

машини та 
обладнання 29893 41951 0 0 29893 41951 

транспортні 
засоби 5371 4236 0 0 5371 4236 

інші 1656 2085 0 0 1656 2085 

2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 74368 139798 0 0 74368 139798 

Опис Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть Будiвлi 95540 4014 91526 Машини та обладнання 
48669 6718 41951 Транспортнi засоби 7083 2847 4236 Офiсна та комп'ютерна технiка 2206 880 
1326 Iншi основнi засоби 1038 279 759 Протягом звiтного перiоду вартiсть основних засобiв 
Товариства збiльшилася на 77 238 тис. грн., за рахунок: 1. Будинкiв, споруд, передавальних 
пристроїв, у тому числi: Методична нагрiвальна пiчь 27 496 тис. грн. Будiвля 3-го прольоту 13 789 
тис. грн. Будiвля прокатного цеху 5 355 тис. грн. Iндукцiйна пiч "5M MF" 2 376 тис. грн. 
Iндукцiйна пiч "5M MF" емнiсть 1,0т 2 346 тис. грн. Iншi 6 337 тис. грн. 2. Машин та обладнання, у 
тому числi: Стан 10 856 тис. грн. Трансформаторна пiдстанцiя ТП-4 1 665 тис. грн. Кран мостовий 
КМ-20/5 №13 1 046 тис. грн. Компресор гвинтовий L250-7.5A 792 тис. грн. Електромостовий кран 
№14 КМ-10 625 тис. грн. Iншi 3 277 тис. грн. 3. За рахунок iнших основних засобiв на 1 278 тис. 
грн. Протягом звiтного перiоду вибули наступнi основнi засоби з первiсною вартiстю 3 590 тис. 
грн., у тому числi: 1. Будинки, споруди, передавальнi пристрої: Будiвля прокатного цеху - 529 тис. 
грн. Будiвля Цеху металовиробiв - 676 тис. грн. Будiвля гаража - 61 тис. грн. 2. Машини та 
обладнання: Методична нагрiвальна пiч - 1 073 тис. грн. Стан - 882 тис. грн. Вагранка - 303 тис. 
грн. Iншi - 66 тис. грн. Товариством переданi в операцiйну оренду наступнi основнi засоби: - 
договiр вiд 30.12.2009 № Е/10А-МП/10А - тепловоз; - договiр вiд 10.01.2012 № 10/01/12 - 
нежитлове примiщення (99,3 кв.м.); - договiр вiд 26.12.2006 № 612-109Е - кран автомобiльний (10 
тнгп шасi ЗIЛ-IЗЗ держ. №ГЯ 65-81 ДОТ з гiдравлiчним приводом КС-3575А, 1990 року випуску); 
- договiр вiд 22.11.2009 № 11229А/2009,№10122/а/2012 вiд 12.10.2012 - електричнi мережi; - 
договiр вiд 02.07.2010 № 7/2010-02 - нежитлове примiщення (для розмiщення банкомату); - 
договiр вiд 01.01.2012 № 01/01-12 - автомобiль (ГАЗ 5312 держ.№АН 8569 АВ) - договiр вiд 
01.09.2011 № 01-09/11 - комп'ютери (5 шт.) - договiр M/10/01-18/272 вiд 9/30/2011 - передача до 
оренди 2-х кабiнетiв; - договiр 167/1 вiд 4/27/2012 - передача до оренди електричного обладнання. 
- договiр М/12/01-18/64 вiд 02.04.2012 р.- передача до оренди насосної станцiї Пiдприємство 
передало в заставу ПАТ "ВТБ Банк" свої основнi засоби, балансова вартiсть яких станом на 
31.12.12 р. 76 308 тис. грн., оскiльки виступає майновим поручителем ТОВ "Електросталь". 
Найменування основних засобiв Ступiнь зносу Ступiнь використання Термiн використання 
Будiвлi 4% 100% до 80 Машини та обладнання 14% 75% до 25 Транспортнi засоби 40% 50% до 12 



Офiсна та комп'ютерна технiка 40% 50% до 7 Iншi основнi засоби 27% 50% до 7 Всi основнi 
засоби Товариства пiдтримуються у робочому станi за рахунок проведення планового технiчного 
обслуговування, поточних та капiтальних ремонтiв, що дозволяє досягти їх безаварiйної роботи та 
високого ступеню використання. Всi основнi засоби знаходяться за юридичною адресою 
Товариства (окрiм бази вiдпочинку). Користування основними засобами здiйснюється на умовах 
права власностi, передбаченому чинним законодавством України. Обмежень щодо використання 
основних засобiв немає. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

87571 84107 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  25000 25000 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

25000 25000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського 
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. 
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi 
активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi 
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(87571.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного 
капiталу(25000.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу 
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, 
розрахованому на кiнець року. 

13.3. 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 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1115 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 



Інші зобов'язання X 205632 X X 

Усього зобов'язань X 206747 X X 

Опис: Розкриття iнформацiї наведено у примiтках до фiнансової звiтностi. 

13.4. 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 Сортовий 
прокат 50292 т 299239 85.74 50286 т 301409 71.27 

2 
Металевi 
вироби 
ЦМВ 

2818 т 27898 7.99 2710 т 26607 6.29 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 

1 Основнi матерiали та сировина (за вирахуванням 
зворотних вiдходiв) 80.84 

2 Енергоресурси на технологiчнi потреби 7.6 

3 Заробiтна плата та нарахування на заробiтну плату 5.41 

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



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

Дата виникнення 
події 

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 
новин Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2012 25.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента  

21.05.2012 21.05.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента  



ІНФОРМАЦІЯ 
про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2010 1 0 

2 2011 2 1 

3 2012 1 0 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

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

 Так Ні 

Державна 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/в Ні 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Внесення змін до статуту товариства   X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

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

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про  X 



дострокове припинення їх повноважень 

Інше (запишіть): д/в 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  5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  5 

 
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)  Комiтети не створювались 

Інші (запишіть)   

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

 
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): - цивiльна дiєздатнiсть; - особа не може бути одночасно членом 
Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї; - особа не може обiймати (згiдно 
законодавства України) посади в органах управлiння господарських товариста.  

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)  д/в 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 
 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1  
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 Загальні збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Так Так Так 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

Інше(запишіть):  Ні Ні Ні 



 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 
Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

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

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

Обрання та відкликання голови правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління  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 правління  Так Так 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 аудитора  Ні Так Ні Ні 

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

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

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган (правління)  X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію  X  



Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):   

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

 

Інформація 
розповсюджується 
на загальних 

зборах  

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 
базі даних 

ДКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві  

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера  

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства  

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так 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  Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Так Ні Ні Так 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (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  

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  д/в 

 



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)  Аудитора було змiнено за 
рiшенням Наглядової ради 

Тоариства 

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

 Так Ні 

Ревізійна комісія  X  

Наглядова рада  X  

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X  

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)   

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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)   

 
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): Не визначились   X 

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

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи   X 

Не задовольняли умови договору з особою   X 

Особу змінено на вимогу:  

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть)  

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:  
Інформація 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  

Звіт про корпоративне управління* 
Мета провадження діяльності фінансової установи 
 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 



 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 
 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 
таких заходів. 
 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або відсутність такої системи. 
 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю). 
 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або їх відсутність. 
 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 
 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року. 
 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 
 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 
аудиторські послуги фінансовій установі. 
 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 
надавалися фінансовій установі протягом року. 
 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 
 



Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
протягом останіх п`яти років. 
 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність механізму розгляду скарг. 
 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги. 
 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 
 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 
 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 

2012 | 12 | 
31 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донецький 
металопрокатний завод" за ЄДРПОУ 05838512 

Територія  за КОАТУУ 1413536100 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112 

Орган 
державного 
управління 

 за КОДУ 0 

Вид економічної 
діяльності 

ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛI ТА 
ФЕРОСПЛАВIВ за КВЕД 24.10 

Середня кількість 
працівників 998  

Одиниця виміру: 
тис.грн.  

Адреса 83009 Донецька область м. Донецьк вул. 
Новоросiйська, буд. 13  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  

Баланс 
на 31.12.2012 р. 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 6 6 

- первісна вартість 011 49 50 

- накопичена амортизація 012 ( 43 ) ( 44 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 38461 20372 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 74368 139798 

- первісна вартість 031 82526 154536 

- знос 032 ( 8158 ) ( 14738 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 



Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 79648 19493 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 2684 4313 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 195167 183982 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 46845 35909 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 40343 39481 

Товари 140 24 25 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 20665 39617 

- первісна вартість 161 20665 39617 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 11049 4258 

- за виданими авансами 180 4033 2037 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 5921 3049 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 2183 537 

Інші оборотні активи 250 455 2316 

Усього за розділом II 260 131518 127229 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 326685 311211 



Пасив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 25000 25000 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 59107 62571 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 84107 87571 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 17981 16893 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 17981 16893 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 95837 75987 

Усього за розділом III 480 95837 75987 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 119442 120242 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 959 1575 

- з бюджетом 550 1126 1115 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 0 0 

- з оплати праці 580 3984 4233 



- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

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

Інші поточні зобов'язання 610 3249 3595 

Усього за розділом IV 620 128760 130760 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 326685 311211 

Примітки Розкриття iнформацiї, наведеної у балансi станом на 31.12.2012р. наведено у 
примiтких до фiнансової звiтностi. 

Керівник Лам Матвiй Маркович 

Головний 
бухгалтер 

Крупiна Нiна Олександрiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 

2012 | 12 | 
31 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донецький 
металопрокатний завод" за ЄДРПОУ 05838512 

Територія  за КОАТУУ 1413536100 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112 

Орган 
державного 
управління 

 за СПОДУ 0 

Вид економічної 
діяльності 

ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛI ТА 
ФЕРОСПЛАВIВ за КВЕД 24.10 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за 31.12.2012 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 422928 752891 

Податок на додану вартість 015 60061 99987 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 362867 652904 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 343015 ) ( 621724 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 19852 31180 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 26250 2718 

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

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 19920 ) ( 18988 ) 

Витрати на збут 080 ( 6449 ) ( 10172 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 16705 ) ( 11074 ) 



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

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 3028 0 

- збиток 105 ( 0 ) ( 6336 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи 130 4119 9297 

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

Фінансові витрати 140 ( 5312 ) ( 6255 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 1835 0 

- збиток 175 ( 0 ) ( 3294 ) 

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

176 0 0 

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

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 1629 1255 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 3464 0 

- збиток 195 ( 0 ) ( 2039 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 3464 0 

- збиток 225 ( 0 ) ( 2039 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 300522 580790 



Витрати на оплату праці 240 36099 34886 

Відрахування на соціальні заходи 250 14339 13491 

Амортизація 260 8218 8175 

Інші операційни витрати 270 26911 24616 

Разом 280 386089 661958 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 2500000000 2500000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2500000000 2500000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00139 -0.00082 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 
акцію 330 0.00139 -0.00082 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки Розкриття iнформацiї, наведеної у звiтi про фiнансовi резултьтати станом на 
31.12.2012р. наведено у примiтких до фiнансової звiтностi. 

Керівник Лам Матвiй Маркович 

Головний 
бухгалтер 

Крупiна Нiна Олександрiвна 
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ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛI ТА 
ФЕРОСПЛАВIВ за КВЕД 24.10 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
 

Звіт про рух грошових коштів 
за 31.12.2012 р. 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 350824 705269 

Погашення векселів одержаних 015 93084 70747 

Покупців і замовників авансів 020 1430 829 

Повернення авансів 030 1385 2141 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 255 299 

Бюджету податку на додану вартість 040 15691 21460 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 925 670 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 600 418 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 374529 ) ( 586157 ) 

Авансів 095 ( 3720 ) ( 5440 ) 

Повернення авансів 100 ( 720 ) ( 2290 ) 

Працівникам 105 ( 30448 ) ( 28876 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 349 ) ( 618 ) 



Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 5 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 53 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 17387 ) ( 15924 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 7032 ) ( 6786 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 499 ) ( 428 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 29510 155256 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 29510 155256 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 3167 2601 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 3006 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 37207 ) ( 18821 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -34040 -13214 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -34040 -13214 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 140173 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -140173 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -140173 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -4530 1869 

Залишок коштів на початок року 410 8104 6232 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 12 3 



Залишок коштів на кінець року 430 3586 8104 

Примітки ПРИМIТКИ: Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 
визначається за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою 
витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх 
руху на рахунках бухгалтерського облiку. Iншi надходження (рядок 80) - 600 
тис. грн., а саме: Оплата за путiвки - 33 тис. грн. Оплата за зберiгання 
заготiвки - 4 тис. грн. Оплата за реалiзованi матерiали зi складу - 266 тис. грн. 
Оплата за iншi послуги (квартплата, оренда примiщення)- 297 тис. грн. Iншi 
витрачання (рядок 145) -499 тис. грн., а саме: Позики спiвробiтникам - 80 тис. 
грн. Виплата матерiальної допомоги - 6 тис. грн. Послуги банку - 296 тис. грн. 
Вiдшкодування витрат за рiшенням суду - 51 тис. грн. Внески на культмасову 
роботу - 66 тис. грн. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 
становить 29510 тис. грн. Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної 
дiяльностi визначається на основi аналiзу змiн у статтях роздiлу балансу 
"Необоротнi активи" та статтi "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" i в роздiлi "IV. 
Необоротнi активи та групи вибуття". Чистий рух грошових коштiв вiд 
iнвестицiйної дiяльности становить (34040) тис. грн. Рух грошових коштiв у 
результатi фiнансової дiяльностi визначається на основi змiн у статтях балансу 
за роздiлом "Власний капiтал" та статтях, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю, 
у роздiлах балансу: "Забезпечення наступних витрат i платежiв", 
"Довгостроковi зобов'язання" i "Поточнi зобов'язання" ("Короткостроковi 
кредити банкiв" i "Поточна заборгованiсть за довгостроковими 
зобов'язаннями", "Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо). 
Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi не здiйснювався. Чистий рух коштiв за 
звiтний перiод (4530) тис. грн. Залишок грошових коштiв на початок року 
8104 тис. грн. Залишок грошових коштiв на кiнець року становить 3586 тис. 
грн. Обмежень на використання грошових коштiв Товариство не має.  

Керівник Лам Матвiй Маркович 

Головний 
бухгалтер 

Крупiна Нiна Олександрiвна 
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  Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Донецький металопрокатний завод" за ЄДРПОУ 05838512 

Територія  за КОАТУУ 1413536100 

Організаційно-правова 
форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112 

Орган державного 
управління  за СПОДУ 0 

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛI ТА ФЕРОСПЛАВIВ за КВЕД 24.10 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  
 

Звіт про власний капітал 
за 31.12.2012 р. 

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 25000 0 0 0 0 59107 0 0 84107 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 
початок року 050 25000 0 0 0 0 59107 0 0 84107 

Переоцінка активів: 



Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 
будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 
будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 130 0 0 0 0 0 3464 0 0 3464 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 
(часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Зменшення номінальної вартості 
акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих 
збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 3464 0 0 3464 

Залишок на кінець року 300 25000 0 0 0 0 62571 0 0 87571 

Примітки ПРИМIТКИ: Статутний капiтал Товариства складає 25000 тис. грн. i подiлений на 2500000000 простих iменних 
акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. Нерозподiлений прибуток Товариства станом на кiнець 2012 року - 62571 
тис. грн. 

Керівник Лам Матвiй Маркович 

Головний бухгалтер Крупiна Нiна Олександрiвна 



Інформація щодо аудиторського висновку 
ЗВIТ (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ Акцiонерам ПАТ 
"Донецький металопрокатний завод" Звiт щодо МСФЗ фiнансової звiтностi Ми провели аудит 
фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Донецький металопрокатний завод" 
(далi - "Компанiя") (код ЄДРПОУ - 05838512; фактична адреса - Україна, м.Донецьк, 83009, вул. 
Новоросiйська, 13; дата державної реєстрацiї - 11 сiчня 1994 року), що додається, яка включає 
баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про сукупний доход, звiт 
про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 
стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть 
управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 
складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi та вимог щодо звiтностi встановлених Законом України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудиторiв 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не 
мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв в фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд 
судження аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не 
з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкту господарювання. 
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть 
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової 
звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення 
нашої думки. Висловлення думки На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в 
усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2012 року, її фiнансовi 
результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог щодо звiтностi встановлених Законом 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 11 до фiнансової звiтностi в якiй розкривається iнформацiя про 
суттєву концентрацiю операцiй з пов'язаними сторонами. Ми не модифiкуємо Звiт з цього 
приводу. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ У 
вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1360 "Про 
затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29 вересня 2011 року (надалi - "Рiшення") 
ми звiтуємо про наступне: 1) Згiдно з частиною 3 Статтi 155 Цивiльного Кодексу України, якщо 
пiсля закiнчення другого (з дати державної реєстрацiї) та кожного наступного фiнансового року 
вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, 
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати 
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства 
стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого чинним 
законодавством, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Чистi активи Компанiї (що розрахованi на базi 
фiнансової звiтностi Компанiї) станом на 31 грудня 2012 року становили 87 571 тис. грн., що вище, 
нiж зареєстрований статутний капiтал Компанiї на вiдповiдну дату. 2) На момент затвердження 
управлiнським персоналом Компанiї фiнансової звiтностi до випуску, Компанiя ще не пiдготувала 
iншу iнформацiю, що подається у рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв. Вiдповiдно, ми не мали 
змоги ознайомитися з цiєю iнформацiєю та не звiтуємо щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей 
мiж фiнансовою звiтнiстю, що додається, та рiчним звiтом емiтента цiнних паперiв. 3) Закон 



України "Про акцiонернi товариства" (надалi - "Закон") встановлює, що певнi дозволи повиннi 
бути отриманi для здiйснення значних правочинiв ринковою вартiстю майна (робiт, послуг), що є 
його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi. Наш аудит фiнансової звiтностi передбачав виконання аудиторських 
процедур для отримання аудиторських доказiв на вибiрковiй основi щодо сум i розкриттiв у 
фiнансовiй звiтностi, але не для висловлення думки щодо вiдповiдностi всiх значних правочинiв 
(як визначено в Законi) вимогам Закону. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки. 4) Закон 
передбачає створення акцiонерними товариствами органiв корпоративного управлiння та розробки 
принципiв (кодексу ) корпоративного управлiння. У Компанiї було розроблено кодекс 
корпоративного управлiння, та створено наглядову раду та ревiзiйну комiсiю рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 25 квiтня 2012 року. Законом чи iншими нормативними актами, не 
встановлено чiтких критерiїв оцiнки стану корпоративного управлiння та його вiдповiдностi 
вимогам Закону. Вiдповiдно, ми не висловлюємо думки щодо стану корпоративного управлiння 
Компанiї. 5) Пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi Компанiї ми оцiнювали ризики 
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку 
цих ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 
достовiрного подання Компанiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, 
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 
контролю суб'єкту господарювання, в тому числi контролiв, що розробленi з метою запобiгання та 
виявлення шахрайства. Вiдповiдно, ми не висловлюємо такої думки. Iншi питання - Договiрна 
основа та термiни проведення аудиту Ми проводили аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2012 року, на пiдставi договору № ATTEST-2012-00326 вiд 23 жовтня 
2012 року. Аудит був проведений у перiод з 23 жовтня 2012 року по 26 квiтня 2013 року. Cвiстiч 
О.М. Генеральний директор Олег Свєтлєющий Партнер по аудиту Сертифiкат аудитора серiї А № 
004013 строк дiї до 26 листопада 2013 року Сертифiкат аудитора серiї А № 005300 строк дiї до 27 
червня 2017 року 26 квiтня 2013 року м. Київ, Україна  



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

Текст приміток 

БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ Форма №1 Дата (рiк, мiсяць, число) 2012 | 12 |31 
Пiдприємство: ПАТ "Донецький металопрокатний завод" за ЄДРПОУ 05838512 Територiя: 
Донецька область за КОАТУУ 1410136900 Органiзацiйно-правова форма господарювання: 
акцiонерне товариство за КОПФГ 231 Орган державного управлiння: за СПОДУ -- Вид 
економiчної дiяльностi: Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; Виробництво iнших готових 
металевих виробiв за КВЕД 27.10.0, 28.75.0 Cередня кiлькiсть працiвникiв: 998 Одиниця вимiру: 
тис. грн. Адреса: Україна, м. Донецьк, 83009, вул. Новоросiйська, 13 Складено (зробити позначку 
"v" у вiдповiднiй клiтинцi): за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку за 
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi V Код за ДКУД Актив Код рядка На дату 
переходу на МСФЗ На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 1 2 х 3 4 I. Необоротнi 
активи Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 010 12 6 6 первiсна вартiсть 011 49 49 50 
накопичена амортизацiя 012 (37) (43) (44) Незавершене будiвництво 020 11 812 38 461 20 372 
Основнi засоби: залишкова вартiсть 030 81 914 74 368 139 798 первiсна вартiсть 031 82 012 82 526 
154 536 знос 032 (98) (8 158) (14 738) Довгостроковi бiологiчнi активи - - - справедлива 
(залишкова) вартiсть 035 - - - первiсна вартiсть 036 - - - накопичена амортизацiя 037 - - - 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 
пiдприємств 040 - - - iншi фiнансовi iнвестицiї 045 - - - Довгострокова дебiторська заборгованiсть 
050 92 637 79 648 19 493 Вiдстроченi податковi активи 060 1 429 2 684 4 313 Iншi необоротнi 
активи 070 - - - Усього за роздiлом I 080 187 804 195 167 183 982 Актив Код рядка На дату 
переходу на МСФЗ На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 1 2 х 3 4 II. Оборотнi 
активи Запаси: Виробничi запаси 100 27 333 46 845 35 909 Поточнi бiологiчнi активи 110 - - - 
Незавершене виробництво 120 - - - Готова продукцiя 130 30 760 40 343 39 481 Товари 140 28 24 25 
Векселi одержанi 150 - - - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста 
реалiзацiйна вартiсть 160 57 225 20 665 39 617 первiсна вартiсть 161 57 225 20 665 39 617 резерв 
сумнiвних боргiв 162 - - - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом 170 4 563 11 
049 4 258 за виданими авансами 180 1 075 4 033 2 037 з нарахованих доходiв 190 - - - iз внутрiшнiх 
розрахункiв 200 - - - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 - - - Поточнi фiнансовi 
iнвестицiї 220 - - - Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi 230 6 226 5 921 3 049 в 
iноземнiй валютi 240 6 2 183 537 Iншi оборотнi активи 250 3 747 455 2 316 Усього за роздiлом II 
260 130 963 131 518 127 229 III. Витрати майбутнiх перiодiв 270 - - - БАЛАНС 280 318 767 326 685 
311 211 Пасив Код рядка На дату переходу на МСФЗ На початок звiтного перiоду На кiнець 
звiтного перiоду 1 2 х 3 4 I. Власний капiтал Статутний капiтал 300 25 000 25 000 25 000 Пайовий 
капiтал 310 - - - Додатковий вкладений капiтал 320 - - - Iнший додатковий капiтал 330 - - - 
Резервний капiтал 340 - - - Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 350 61 146 59 107 62 
571 Неоплачений капiтал 360 - - - Вилучений капiтал 370 - - - Усього за роздiлом I 380 86 146 84 
107 87 571 II. Забезпечення наступних витрат i платежiв Забезпечення виплат персоналу 400 16 
969 17 981 16 893 Iншi забезпечення 410 - - - Цiльове фiнансування 420 - - - Усього за роздiлом II 
430 16 969 17 981 16 893 Пасив Код рядка На дату переходу на МСФЗ На початок звiтного перiоду 
На кiнець звiтного перiоду 1 2 3 х 4 III. Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi кредити банкiв 
440 - - - Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 450 - - - Вiдстроченi податковi зобов'язання 460 
- - - Iншi довгостроковi зобов'язання 470 29 218 95 837 75 987 Усього за роздiлом III 480 29 218 95 
837 75 987 IV. Поточнi зобов'язання Короткостроковi кредити банкiв 500 - - - Поточна 
заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 510 - - - Векселi виданi (включаючи вiдсотки 
нарахованi по векселям) 520 - - - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 37 
565 119 442 120 242 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 540 2 154 959 1 
575 з бюджетом 550 927 1 126 1 115 з позабюджетних платежiв 560 - - - зi страхування 570 - - - з 
оплати працi 580 2 382 3 984 4 233 з учасниками 590 - - - iз внутрiшнiх розрахункiв 600 - - - Iншi 
поточнi зобов'язання 610 143 406 3 249 3 595 Усього за роздiлом IV 620 186 434 128 760 130 760 V. 



Доходи майбутнiх перiодiв 630 - - - БАЛАНС 640 318 767 326 685 311 211 Керiвник Матвiй Лам 
Головний бухгалтер Нiна Крупiна ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2012 РIК Форма №2 
Дата (рiк, мiсяць, число) 2012 | 12 |31 Пiдприємство: ПАТ "Донецький металопрокатний завод" за 
ЄДРПОУ 05838512 Територiя: Донецька область за КОАТУУ 1410136900 Орган державного 
управлiння: за СПОДУ -- Органiзацiйно-правова форма господарювання: акцiонерне товариство за 
КОПФГ 231 Вид економiчної дiяльностi: Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; Виробництво 
iнших готових металевих виробiв за КВЕД 27.10.0, 28.75.0 Складено (зробити позначку "v" у 
вiдповiднiй клiтинцi): за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку за мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi v Одиниця вимiру: тис. грн. Код за ДКУД I . ФIНАНСОВI 
РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звiтний перiод За попереднiй перiод 1 2 3 4 Доход (виручка) 
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 422 928 752 891 Податок на додану вартiсть 
015 (60 061) (99 987) Акцизний збiр 020 - - 025 - - Iншi вирахування з доходу 030 - - Чистий доход 
(виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 035 362 867 652 904 Собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 040 (343 015) (621 724) Валовий: Прибуток 050 19 
852 31 180 Збиток 055 - - Iншi операцiйнi доходи 060 26 250 2 718 Адмiнiстративнi витрати 070 (19 
920) (18 988) Витрати на збут 080 (6 449) (10 172) Iншi операцiйнi витрати 090 (16 705) (11 074) 
Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: Прибуток 100 3 028 - Збиток 105 - (6 336) Доход 
вiд участi в капiталi 110 - - Iншi фiнансовi доходи 120 4 119 9 297 Iншi доходи 130 - - Фiнансовi 
витрати 140 (5 312) (6 255) Втрати вiд участi в капiталi 150 - - Iншi витрати 160 - - Прибуток 170 1 
835 - Збиток 175 - (3 294) Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 180 - - Доход з податку на 
прибуток вiд звичайної дiяльностi 185 1 629 1 255 Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi: 
Прибуток 190 3 464 - Збиток 195 - (2 039) Стаття Код рядка За звiтний перiод За попереднiй перiод 
1 2 3 4 Надзвичайнi: Доходи 200 - - Витрати 205 - - Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 
Чистий: Прибуток 220 3 464 - Збиток 225 - (2 039) Забезпечення матерiального заохочення 226 - - 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ Найменування показника Код рядка За звiтний перiод 
За попереднiй перiод 1 2 3 4 Матерiальнi витрати 230 300 522 580 790 Витрати на оплату працi 240 
36 099 34 886 Вiдрахування на соцiальнi заходи 250 14 339 13 491 Амортизацiя 260 8 218 8 175 
Iншi операцiйнi витрати 270 26 911 24 616 Разом 280 386 089 661 958 III. РОЗРАХУНОК 
ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За попереднiй 
перiод 1 2 3 4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 300 2 500 000 000 2 500 000 000 Скоригована 
середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 310 2 500 000 000 2 500 000 000 Чистий 
базовий/розводнений прибуток(збиток), що припадає на одну просту акцiю, гривень 320 0.001 
(0.001) Скоригований чистий базовий/розводнений прибуток(збиток), що припадає на одну просту 
акцiю, гривень 330 0.01 (0.01) Дивiденди на одну просту акцiю (гривень) 340 - - Керiвник Матвiй 
Лам Головний бухгалтер Нiна Крупiна ЗВIТ ПРО IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХОД ЗА 2012 РIК Дата 
(рiк, мiсяць, число) 2012 | 12 |31 Пiдприємство: ПАТ "Донецький металопрокатний завод" за 
ЄДРПОУ 05763797 Територiя: Донецька область за КОАТУУ 1410136900 Орган державного 
управлiння: за СПОДУ -- Органiзацiйно-правова форма господарювання: акцiонерне товариство за 
КОПФГ 231 Вид економiчної дiяльностi: Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; Виробництво 
iнших готових металевих виробiв за КВЕД 35.20.1 Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй 
клiтинцi): за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi V Одиниця вимiру: тис. грн. Код за ДКУД Стаття Код рядка За звiтний перiод 
За попереднiй перiод 1 2 3 4 Чистий: Прибуток 3 464 - Збиток - (2 039) Дооцiнка (уцiнка) 
необоротних активiв - - Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв - - Накопиченi курсовi рiзницi 
- - Частка iншого сукупного доходу (збитку) асоцiйованих та спiльних пiдприємств - - Актуарний 
прибуток (збиток) вiдносно зобов'язань виплат працiвникам - - Чистий доход (збиток) вiд змiни 
вартостi фiнансових iнвестицiй, наявних для продажу - - Iнший сукупний доход (збиток) - - Iнший 
сукупний доход (збиток) до оподаткування - - Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним 
доходом - - Iнший сукупний доход (збиток) пiсля оподаткування - - Сукупний доход (збиток) 3 464 
(2 039) Керiвник Матвiй Лам Головний бухгалтер Нiна Крупiна ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ 
КОШТIВ ЗА 2012 РIК Форма №3 Дата (рiк, мiсяць, число) 2012 | 12 |31 Пiдприємство: ПАТ 
"Донецький металопрокатний завод" за ЄДРПОУ 05763797 Територiя: Донецька область за 
КОАТУУ 1410136900 Органiзацiйно-правова форма господарювання: акцiонерне товариство за 



КОПФГ 231 Вид економiчної дiяльностi: Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; Виробництво 
iнших готових металевих виробiв за КВЕД 27.10.0, 28.75.0 Складено (зробити позначку "v" у 
вiдповiднiй клiтинцi): за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку за мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi V Одиниця вимiру: тис. грн. Код за ДКУД Стаття Код За звiтний 
перiод За попереднiй перiод 1 2 3 4 I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Надходження 
вiд: Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 350 824 705 269 Погашення векселiв 
одержаних 015 93 084 70 747 Покупцiв i замовникiв авансiв 020 1 430 829 Повернення авансiв 030 
1 385 2 141 Установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками 035 255 299 Бюджету податку на 
додану вартiсть 040 15 691 21 460 Повернення iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) 045 
925 670 Отримання субсидiй, дотацiй 050 - - Цiльового фiнансування 060 - - Боржникiв неустойки 
(штрафiв, пенi) 070 - - Iншi надходження 080 600 418 Витрачання на оплату: Товарiв (робiт, 
послуг) 090 (374 529) (586 157) Авансiв 095 (3 720) (5 440) Повернення авансiв 100 (720) (2 290) 
Працiвникам 105 (30 448) (28 876) Витрат на вiдрядження 110 (349) (618) Зобов'язань з податку на 
додану вартiсть 115 - (5) Зобов'язань з податку на прибуток 120 - (53) Вiдрахувань на соцiальнi 
заходи 125 (17 387) (15 924) Зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) 130 (7 
032) (6 786) Цiльових внескiв 140 - - Iншi витрачання 145 (499) (428) Чистий рух коштiв до 
надзвичайних подiй 150 29 510 155 256 Рух коштiв вiд надзвичайних подiй 160 - - Чистий рух 
коштiв вiд операцiйної дiяльностi 170 29 510 155 256 Стаття Код За звiтний перiод За попереднiй 
перiод 1 2 3 4 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi Реалiзацiя: фiнансових 
iнвестицiй 180 - - необоротних активiв 190 3 167 2 601 майнових комплексiв 200 - - вiдсотки 
отриманi 210 - - дивiденди отриманi 220 - - Iншi надходження 230 - 3 006 Придбання: фiнансових 
iнвестицiй 240 - - Необоротних активiв 250 (37 207) (18 821) майнових комплексiв 260 - - Iншi 
платежi 270 - - Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй 280 - - Рух коштiв вiд надзвичайних 
подiй 290 - - Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 300 (34 040) (13 214) III. Рух коштiв у 
результатi фiнансової дiяльностi Надходження власного капiталу 310 - - Отриманi позики 320 - - 
Iншi надходження 330 - - Погашення позик 340 - (140 173) Сплаченi дивiденди 350 - - Iншi платежi 
360 - - Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй 370 - (140 173) Рух коштiв вiд надзвичайних 
подiй 380 - - Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 390 - (140 173) Чистий рух коштiв за 
звiтний перiод 400 (4 530) 1 869 Залишок коштiв на початок року 410 8 104 6 232 Вплив змiни 
валютних курсiв на залишок коштiв 420 12 3 Залишок коштiв на кiнець року 430 3 586 8 104 
Керiвник Матвiй Лам Головний бухгалтер Нiна Крупiна ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА 2012 
РIК Форма №4 Дата (рiк, мiсяць, число) 2012 | 12 |31 Пiдприємство: ПАТ "Донецький 
металопрокатний завод" за ЄДРПОУ 05763797 Територiя: Донецька область за КОАТУУ 
1410136900 Орган державного управлiння: за СПОДУ -- Органiзацiйно-правова форма 
господарювання: акцiонерне товариство за КОПФГ 231 Вид економiчної дiяльностi: Виробництво 
чавуну, сталi та феросплавiв; Виробництво iнших готових металевих виробiв за КВЕД 27.10.0, 
28.75.0 Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi): за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi V Одиниця вимiру: 
тис. грн. Код за ДКУД Стаття Код Статут-ний капiтал Пайовий капiтал Додатковий вкладений 
капiтал Iнший додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозпо-дiлений прибуток Неопла-чений 
капiтал Вилучений капiтал Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Залишок на початок року 010 25 000 - - - - 
59 107 - - 84 107 Коригування: Змiна облiкової полiтики 020 - - - - - - - - - Виправлення помилок 
030 - - - - - - - - - Iншi змiни 040 - - - - - - - - - Скоригований залишок на початок року 050 - - - - - - - - 
- Переоцiнка активiв: Дооцiнка основних засобiв 060 - - - - - - - - - Уцiнка основних засобiв 070 - - - 
- - - - - - Дооцiнка незавершеного будiвництва 080 - - - - - - - - - Уцiнка незавершеного будiвництва 
090 - - - - - - - - - Дооцiнка нематерiальних активiв 100 - - - - - - - - - Уцiнка нематерiальних активiв 
110 - - - - - - - - - Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 130 - - - - - 3 464 - - 3 464 Розподiл 
прибутку: Виплати власникам (дивiденди) 140 - - - - - - - - - Спрямування прибутку до статутного 
капiталу 150 - - - - - - - - - Вiдрахування до Резервного капiталу 160 - - - - - - - - - Трансфери 170 - - - 
- - - - - - Внески учасникiв: Внески до капiталу 180 - - - - - - - - - Погашення заборгованостi з 
капiталу 190 - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - Вилучення капiталу: Викуп акцiй (часток) 210 - - - - - - - - 
- Перепродаж викуплених акцiй (часток) 220 - - - - - - - - - Анулювання викуплених акцiй (часток) 
230 - - - - - - - - - Вилучення частки в капiталi 240 - - - - - - - - - Зменшення номiнальної вартостi 



акцiй 250 - - - - - - - - - Iншi змiни в капiталi: Списання невiдшкодованих збиткiв 260 - - - - - - - - - 
Безкоштовно отриманi активи 270 - - - - - - - - - 280 - - - - - - - - - Разом змiн в капiталi 290 - - - - - 3 
464 - - 3 464 Залишок на кiнець року 300 25 000 - - - - 62 571 - - 87 571 Керiвник Матвiй Лам 
Головний бухгалтер Нiна Крупiна ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА 2011 РIК Форма №4 Дата 
(рiк, мiсяць, число) 2011 | 12 |31 Пiдприємство: ПАТ "Донецький металопрокатний завод" за 
ЄДРПОУ 05763797 Територiя: Донецька область за КОАТУУ 1410136900 Орган державного 
управлiння: за СПОДУ -- Органiзацiйно-правова форма господарювання: за КОПФГ 231 Вид 
економiчної дiяльностi: Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; Виробництво iнших готових 
металевих виробiв за КВЕД 27.10.0, 28.75.0 Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй 
клiтинцi): за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку за мiжнародними стандартами 
фiнансової звiтностi V Одиниця вимiру: тис. грн. Код за ДКУД Стаття Код Статут-ний капiтал 
Пайовий капiтал Додатковий вкладений капiтал Iнший додатковий капiтал Резервний капiтал 
Нерозпо-дiлений прибуток Неопла-чений капiтал Вилучений капiтал Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 25 000 - - - - 61 146 - - 86 146 Коригування: Змiна облiкової полiтики 
020 - - - - - - - - - Виправлення помилок 030 - - - - - - - - - Iншi змiни 040 - - - - - - - - - Скоригований 
залишок на початок року 050 - - - - - - - - - Переоцiнка активiв: Дооцiнка основних засобiв 060 - - - - 
- - - - - Уцiнка основних засобiв 070 - - - - - - - - - Дооцiнка незавершеного будiвництва 080 - - - - - - 
- - - Уцiнка незавершеного будiвництва 090 - - - - - - - - - Дооцiнка нематерiальних активiв 100 - - - - 
- - - - - Уцiнка нематерiальних активiв 110 - - - - - - - - - Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 
130 - - - - - (2 039) - - (2 039) Розподiл прибутку: Виплати власникам (дивiденди) 140 - - - - - - - - - 
Спрямування прибутку до статутного капiталу 150 - - - - - - - - - Вiдрахування до Резервного 
капiталу 160 - - - - - - - - - Трансфери 170 - - - - - - - - - Внески учасникiв: Внески до капiталу 180 - - 
- - - - - - - Погашення заборгованостi з капiталу 190 - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - Вилучення 
капiталу: Викуп акцiй (часток) 210 - - - - - - - - - Перепродаж викуплених акцiй (часток) 220 - - - - - - 
- - - Анулювання викуплених акцiй (часток) 230 - - - - - - - - - Вилучення частки в капiталi 240 - - - - 
- - - - - Зменшення номiнальної вартостi акцiй 250 - - - - - - - - - Iншi змiни в капiталi: Списання 
невiдшкодованих збиткiв 260 - - - - - - - - - Безкоштовно отриманi активи 270 - - - - - - - - - 280 - - - - 
- - - - - Разом змiн в капiталi 290 - - - - - (2 039) - - (2 039) Залишок на кiнець року 300 25 000 - - - - 
59 107 - - 84 107 Керiвник Матвiй Лам Головний бухгалтер Нiна Крупiна 1. Iнформацiя о Компанiї 
Компанiя є публiчним акцiонерним товариством, яке було створено у вiдповiдностi до 
законодавства України. На 31 грудня 2012 р. статутний капiтал Компанiї становив 25 000 тис. грн. 
i його було подiлено на 2 500 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.01 грн. 
кожна. Статутний капiтал було повнiстю сплачено акцiонерами. Юридична адреса Компанiї: вул. 
Новоросiйська, 13, 83009, м. Донецьк, Україна. Компанiя веде господарську дiяльнiсть в Українi, 
де розташованi її виробничi потужностi. Основними видами дiяльностi Компанiї є виробництво 
рiзносортового металопрокату. Станом на 31 грудня 2012 р. материнським пiдприємством (далi - 
"материнське пiдприємство") Компанiї було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Вторсировина" (Україна), кiнцевими бенефiцiарами якого є чотири фiзичнi особи - резиденти 
України. Жодна з цих фiзичних осiб не може здiйснювати одноособовий контроль над 
материнським пiдприємством та самою Компанiєю. Анi материнське пiдприємство нi жодне 
материнське пiдприємство вищого рiвня не складає консолiдованої фiнансової звiтностi, що 
знаходиться у загальному доступi. Станом на 31 грудня 2012 р. та протягом року, що закiнчився на 
зазначену дату, частка Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вторсировина" (Україна) у 
статутному капiталi Компанiї складала 91.79%. Залишкова частка у статутному капiталi Компанiї 
у розмiрi 8.21% була розподiлена серед понад чотирьох ста дрiбних акцiонерiв, бiльшiсть з яких є 
чиннi та колишнi працiвники Компанiї. Станом на 31 грудня 2012 р. та протягом року, що 
закiнчився на зазначену дату, акцiї Компанiї не котирувались на вiдкритому ринку. 2. Основа 
складання фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), у редакцiї, затвердженою Радою з Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), та вимог щодо звiтностi у вiдповiдностi до Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Для всiх перiодiв до i 
включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р. Компанiя готувала свою iндивiдуальну фiнансову 
звiтнiсть вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку ("П(с)БО"). Ця фiнансова 



звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю Компанiї, 
складеною за МСФЗ. Змiну концептуальної основи складання фiнансової звiтностi з П(с)БО на 
МСФЗ було проведено вiдповiдно до вимог змiн, внесених до Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", якi набули чинностi 1 сiчня 2012 р. Форми 
фiнансових звiтiв, а саме баланс (ф.1), звiт про фiнансовi результати (ф.2), звiт про рух грошових 
коштiв (ф.3), та звiт про власний капiтал (ф.4), було затверджено Мiнiстерством фiнансiв України 
та є обов'язковими для використання. Додатково до законодавчо встановлених форм Компанiя 
склала звiт про iнший сукупний доход та внесла деякi змiни до законодавчо встановлених форм з 
метою виконання вимог МСФЗ щодо розкриття iнформацiї. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на 
основi принципу iсторичної вартостi, за винятком статей зазначених в Примiтцi 2.3 Перше 
застосування МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми 
округленi до цiлих тисяч ("тис. грн."), якщо не зазначено iнше. 2.1 Суттєвi облiковi судження, 
оцiнки та припущення Складання фiнансової звiтностi Компанiї згiдно з МСФЗ вимагає вiд 
керiвництва здiйснення оцiнок та припущень, якi впливають на поданi в фiнансовiй звiтностi суми 
доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на 
кiнець звiтного перiоду. Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiнок може призвести до 
результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або 
зобов'язання, стосовно яких робляться подiбнi припущення й оцiнки, у майбутньому. Оцiнки та 
припущення Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних 
джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення 
необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом 
наступного фiнансового року. Оцiнки та припущення Компанiї 'рунтувалися на параметрах, 
доступних у процесi складання фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення 
щодо перспектив можуть змiнитися пiд впливом ринкових змiн або обставин, якi не пiддаються 
контролю Компанiї. Такi змiни вiдображаються у припущеннях по мiрi їхнього виникнення. 
Податки Українське законодавство й нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi 
аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, продовжують 
змiнюватися. Положення законiв i нормативних документiв зазвичай є нечiткими й тлумачаться 
по-рiзному мiсцевими, регiональними й державними органами, а також iншими урядовими 
установами. Випадки розбiжностей у тлумаченнi законодавства є непоодинокими. Керiвництво 
Компанiї вважає, що тлумачення ним положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Компанiї, 
є правильним, i що Компанiя дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi 
законодавством податки були сплаченi або нарахованi. Вiдстроченi податковi активи визнаються 
для всiх невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного 
прибутку, в рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi 
для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з 
iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку й стратегiї податкового 
планування в майбутньому. Детальна iнформацiя про визнанi вiдстроченi податковi активи 
наводиться у Примiтцi 4. Податковий Кодекс України передбачає поступове зменшення ставок 
податку на прибуток пiдприємств упродовж двох наступних рокiв. Керiвництво Компанiї оцiнює 
вiдстроченi податковi активи та зобов'язання на основi припущень, зроблених з метою визначення 
того, коли актив буде реалiзовано або зобов'язання буде погашено, виходячи зi ставок податку (та 
податкового законодавства), встановлених або фактично встановлених на кiнець кожного 
наступного звiтного перiоду. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., нормативна ставка податку 
на прибуток пiдприємств в Українi становила 21%. Очiкується, що подальше зменшення ставок 
податку на прибуток пiдприємств у наступних перiодах вiдповiдно до Податкового Кодексу 
України буде таким: з 1 сiчня 2013 р. до 31 грудня 2013 р.: 19% з 1 сiчня 2014 р. i надалi: 16% 
Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї Керiвництво оцiнює необхiднiсть списання вартостi запасiв 
до їхньої чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням цiн пiсля закiнчення перiоду та цiлей, для яких 
призначенi запаси. Якщо вартiсть запасiв не пiдлягає повному вiдшкодуванню, балансова вартiсть 
таких запасiв коригується до їхньої чистої вартостi реалiзацiї. Станом на звiтну дату 31 грудня 
2012 р. Компанiя зробила коригування вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї на суму 2 
981 тис.грн. (31 грудня 2011 р.: 2 337 тис.грн.). Зменшення корисностi основних засобiв 



Керiвництво Компанiї регулярно виконує процедури для визначення наявностi ознак зменшення 
корисностi та перевiрки на предмет можливостi вiдшкодування балансової вартостi основних 
засобiв, якi вважаються єдиним пiдроздiлом, що генерує грошовi потоки. Визначення зменшення 
корисностi основних засобiв передбачає застосування оцiнок, якi включають, зокрема, 
встановлення причини, часу та суми зменшення корисностi. Зменшення корисностi 'рунтується на 
великiй кiлькостi факторiв, як-от: змiна поточного конкурентного середовища, очiкування щодо 
зростання промисловостi, збiльшення вартостi капiталу, змiни у майбутнiй доступностi 
фiнансування, технологiчне застарiвання, припинення певного виду дiяльностi, поточна вартiсть 
вiдшкодування та iншi змiни в обставинах, якi свiдчать про зменшення корисностi. Методи, що 
використовуються для визначення вартостi використання, включають методи дисконтування 
грошових потокiв, застосування яких вимагає вiд Компанiї здiйснити оцiнку майбутнiх грошових 
потокiв вiд групи активiв, що генерують грошовi потоки, а також обрати прийнятну ставку 
дисконтування для визначення теперiшньої вартостi таких грошових потокiв. Такi оцiнки, 
включаючи застосовуванi методи, можуть мати суттєвий вплив на вiдшкодовувану вартiсть та, 
зрештою, на суму зменшення корисностi основних засобiв. Станом на 31 грудня 2012 р. 
керiвництво Компанiї не виявило жодних ознак зменшення корисностi балансової вартостi 
основних засобiв (31 грудня 2011 р.: жодних ознак зменшення корисностi). Строки корисного 
використання основних засобiв Компанiя оцiнює решту строку корисного використання основних 
засобiв щонайменше на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд 
попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 
"Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Такi оцiнки можуть мати суттєвий 
вплив на балансову вартiсть основних засобiв та суму амортизацiї, визнану у звiтi про фiнансовi 
результати. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., жодних змiн у строках корисного 
використання основних засобiв не вiдбулося (31 грудня 2011 р.: змiн не вiдбулося). Зменшення 
корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть 
погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу iндивiдуальної та 
колективної заборгованостi. При цьому в розрахунок беруться такi фактори як результати аналiзу 
торгової та iншої дебiторської заборгованостi за строками погашення в порiвняннi з умовами 
кредитування клiєнтiв, а також фiнансовий стан i данi про погашення заборгованостi цими 
клiєнтами в минулому. Якщо фактична сума погашення буде меншою за суму, визначену 
керiвництвом, Компанiя повинна буде вiдобразити додатковi витрати за безнадiйною 
заборгованiстю. Станом на 31 грудня 2012 р. керiвництвом Компанiї не будо визнано жодного 
резерву пiд зменшення корисностi торгової дебiторської заборгованостi (31 грудня 2011 р.: не 
було визнано). Податок на додану вартiсть ("ПДВ") до вiдшкодування Сума ПДВ до 
вiдшкодування переглядається на кожну звiтну дату та зменшується, якщо бiльше не iснує 
ймовiрностi отримання вiдшкодування ПДВ. Керiвництво Компанiї вважає, що сума 
заборгованостi Держави буде або погашена грошовими коштами, або зарахована в рахунок 
зобов'язань з ПДВ, пов'язаного з продажами на внутрiшнiх ринках. Керiвництво Компанiї очiкує 
на вiдшкодування податку на додану вартiсть акумульованого на дату 31 грудня 2012 р. в сумi 3 
080 тис.грн. до кiнця 2013 року. Судовi позови Компанiя значною мiрою використовує судження 
при оцiнцi та визнаннi резервiв та ризику умовних зобов'язань стосовно позовiв, що перебувають 
на розглядi в судi, або iнших неврегульованих претензiй, що пiдлягають вирiшенню шляхом 
переговорiв, посередництва, арбiтражного провадження або урядового регулювання, а також 
iнших умовних зобов'язань. Судження необхiднi для оцiнки ймовiрностi задоволення позову, що 
перебуває на розглядi, або виникнення зобов'язання, а також для визначення можливих обсягiв 
кiнцевого вiдшкодування. З огляду на невизначенiсть, що притаманна процесу оцiнки, фактичнi 
збитки можуть вiдрiзнятися вiд попередньо визначених забезпечень. Такi оцiнки пiдлягають змiнi 
по мiрi отримання нової iнформацiї, головним чином за допомоги внутрiшнiх експертiв, за 
наявностi, або за пiдтримки зовнiшнiх консультантiв, як, наприклад, актуарiї або юрисконсульти. 
Перегляд оцiнок може мати суттєвий вплив на операцiйнi результати у майбутньому. 2.2 Основнi 
положення облiкової полiтики Операцiї в iноземнiй валютi Функцiональною валютою та валютою 
подання фiнансової звiтностi Компанiї є гривня. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно 
вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. 



Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у 
функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на кiнець звiтного перiоду. Всi курсовi рiзницi, 
що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. 
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються 
за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсних операцiй. Основнi засоби Станом на дату переходу 
на МСФЗ основнi засоби вiдображаються за доцiльною (умовною) вартiстю, яку було визначено 
згiдно з Примiткою 2.3 до цiєї фiнансової звiтностi. Пiсля дати переходу на МСФЗ основнi засоби 
вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявностi, 
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Така собiвартiсть включає витрати, пов'язанi з 
замiною частини основних засобiв, та витрати на позики для довгострокових будiвельних 
проектiв, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. При необхiдностi перiодичної замiни 
iстотних частин основних засобiв Компанiя припиняє визнавати замiнену частину та визнає нову 
частину з власним строком корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчно, при проведеннi 
основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi 
основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всiх необхiдних для такого визнання 
критерiїв. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про фiнансовi 
результати в момент їх понесення. Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом 
протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: Категорiя активу Строк 
корисного використання (роки) Будiвлi 30 - 80 Машини та обладнання 10 - 25 Транспортнi засоби 
7 - 12 Iншi основнi засоби 3 - 7 Припинення визнання основних засобiв та будь-якої ранiше 
визнаної їхньої iстотної частини вiдбувається при вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не 
очiкується отримання економiчної вигоди вiд використання або реалiзацiї такого активу. Будь-якi 
прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку з припиненням визнання активу (розрахованi як 
рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), 
включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, у якому об'єкт був знятий з облiку. 
Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв 
переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року й, у разi необхiдностi, коригуються 
перспективно. Незавершене будiвництво являє собою собiвартiсть основних засобiв, якi ще не 
були завершенi, за вирахуванням накопиченого зносу. Це включає собiвартiсть будiвництва, 
основних засобiв та iншi прямi витрати. Земля Компанiя має право постiйного використання землi 
та сплачує земельний податок, ставки якого щорiчно розраховується державними органами 
виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi. Нематерiальнi активи 
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за собiвартiстю. 
Собiвартiстю нематерiальних активiв, придбаних у результатi об'єднання бiзнесу, є їхня 
справедлива вартiсть на дату придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи 
вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких 
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, виробленi всерединi 
компанiї, за вирахуванням капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не капiталiзуються, й 
вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати за звiтний рiк, у якому вони 
виникли. Нематерiальнi активи мають обмежений або невизначений строк корисного 
використання. Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання 
амортизуються протягом строку корисного використання та оцiнюються на предмет наявностi 
ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв з 
обмеженим строком корисного використання аналiзуються щонайменше наприкiнцi кожного 
фiнансового року. Змiна передбачуваних строкiв чи способу отримання прогнозованих 
економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, 
залежно вiд ситуацiї, й облiковується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю 
нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про 
фiнансовi результати в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу. Нематерiальнi активи з 
невизначеним строком корисного використання не амортизуються. Строк корисного використання 
нематерiального активу з невизначеним строком використання переглядається щорiчно з метою 
визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив до категорiї активiв iз 
невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку 



корисного використання з невизначеного на обмежений здiйснюється на перспективнiй основi. 
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж 
чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу й визнаються у звiтi про 
фiнансовi результати в момент припинення визнання цього активу. Зменшення корисностi 
нефiнансових активiв На кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя встановлює наявнiсть ознак 
зменшення корисностi нефiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно 
виконати щорiчне тестування активу на предмет зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку 
вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: 
справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат 
на продаж, i цiнностi вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть визначається для 
окремого активу, крiм випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є 
незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами Компанiї. Якщо балансова вартiсть 
активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається таким, кориснiсть якого 
зменшилась, i списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання 
майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка 
вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При 
визначенi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж використовується вiдповiдна 
модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями 
акцiй для дочiрнiх компанiй, чиї акцiї вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв, чи 
iншими наявними показниками справедливої вартостi. Розрахунок зменшення корисностi 
Компанiї 'рунтується на детальних кошторисах та прогнозних розрахунках, якi складаються для 
пiдроздiлу Компанiї, що генерує грошовi потоки, на рiвнi Компанiї. Кошториси та прогнознi 
розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п'ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв 
розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування майбутнiх 
грошових потокiв пiсля п'ятого року. Збитки вiд зменшення корисностi, включаючи збитки вiд 
зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi тих категорiй 
витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася. На кiнець кожного звiтного 
перiоду для усiх активiв, крiм гудвiла, визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки 
вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. При наявностi такої ознаки 
Компанiя розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi 
потоки. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, 
якщо мала мiсце змiна у припущеннях, якi використовувалися для визначення вiдшкодовуваної 
вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. Сторнування 
обмежене таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує суми його очiкуваного 
вiдшкодування, а також не може перевищувати балансової вартостi, за вирахуванням амортизацiї, 
за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд 
зменшення корисностi. Таке сторнування визнається у звiтi про фiнансовi результати. 
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання тестуються на предмет 
зменшення корисностi щороку станом на 31 грудня, а також якщо обставини вказують на те, що 
кориснiсть їхньої балансової вартостi могла зменшитися. Тестування проводиться на 
iндивiдуальнiй основi або, у разi необхiдностi, на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. 
Фiнансовi активи Визнання та оцiнка доходiв Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСБО 
(IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою 
вартiстю через прибуток або збиток, позики та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, що 
утримуються до погашення, фiнансовi активи, наявнi для продажу, або як похiднi фiнансовi 
iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiд час 
первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю. При 
первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, 
якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи переоцiнюваннi за справедливою вартiстю 
через прибуток або збиток) витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї. Всi угоди з 
купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки, якi 
встановлюються законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (угоди на 
"стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на 



себе зобов'язання купити або продати актив. Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi 
кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Компанiя не класифiкувала 
жоднi фiнансовi активи як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням 
переоцiнки як прибутку або збитку, або що утримуються до погашення чи наявнi для продажу. 
Подальша оцiнка Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий 
спосiб: Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть - 
це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на 
активному ринку. Пiсля первiсного визнання торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 
оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, за 
вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням усiх 
дисконтiв та премiй при придбаннi та включає платежi або витрати, що є невiд'ємною частиною 
ефективної процентної ставки. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi 
результати. Припинення визнання Припинення визнання фiнансового активу (або частини 
фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо: 
минув строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу; Компанiя передала 
свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе зобов'язання з виплати 
третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi й без iстотної затримки за 
"транзитною" угодою; й або (a) Компанiя передала практично всi ризики та вигоди вiд активу, або 
(б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, 
але передала контроль над цим активом. Якщо Компанiя передала свої права на отримання 
грошових потокiв вiд активу або уклала "транзитну" угоду, й при цьому не передала, але й не 
зберiгає за собою, практично всiх ризикiв i вигод вiд активу, а також не передала контроль над 
активом, такий актив визнається в тiй мiрi, в якiй Компанiя продовжує свою участь у переданому 
активi. У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i 
вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi 
Компанiєю. Подальша участь Компанiї в активi, який має форму гарантiї за переданим активом, 
оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною 
сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до сплати. Зменшення корисностi 
фiнансових активiв Компанiя визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi 
фiнансових активiв або групи фiнансових активiв, на кожну звiтну дату. Вважається, що 
зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, 
коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi 
настали пiсля первiсного визнання активу ("у випадку виникнення збиткiв"), i такий випадок 
виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або 
групи фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно визначеними. Об'єктивнi ознаки зменшення 
корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають 
суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати процентiв або основної суми 
боргу, ймовiрнiсть банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також, на пiдставi доступної 
ринкової iнформацiї, ознаки помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, 
наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi 
збитками за активами. Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю Стосовно активiв, 
вiдображених за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку проводить окрему оцiнку iснування 
об'єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально суттєвих фiнансових активiв або сукупно 
за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально суттєвими. У разi якщо об'єктивнi ознаки 
зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається окремо, суттєвого або несуттєвого, 
вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками 
кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi 
на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, та щодо 
яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi 
оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. За наявностi об'єктивних ознак 
понесення збиткiв унаслiдок зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається 
як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових 
потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). 



Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною 
ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Балансова вартiсть активу зменшується 
шляхом застосування рахунку резерву, й сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. 
Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та з 
застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв iз 
метою оцiнювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи облiковуються у складi 
фiнансових доходiв у звiтi про фiнансовi результати. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 
разом iз вiдповiдним резервом списуються, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у 
майбутньому, а все забезпечення було реалiзоване чи передане Компанiї. Якщо в наступному роцi 
сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується у зв'язку з 
подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток 
вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. 
Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума 
вiдновлення визнається у звiтi про фiнансовi результати. Фiнансовi зобов'язання Первiсне 
визнання та оцiнка Фiнансовi зобов'язання згiдно з МСБО (IAS) 39 класифiкуються вiдповiдно як 
фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 
кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при 
ефективному хеджуваннi. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя присвоює 
їм вiдповiдну категорiю. При первiсному визнаннi усi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за 
справедливою вартiстю. Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу 
кредиторську заборгованiсть. Подальша оцiнка Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить 
вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб: Кредиторська заборгованiсть та позики Пiсля первiсного 
визнання кредиторська заборгованiсть i процентнi кредити та позики оцiнюються за 
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати 
за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про фiнансовi результати при 
припиненнi їх визнання, а також у мiру нарахування амортизацiї з використанням ефективної 
процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй 
при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної 
ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат в 
звiтi про фiнансовi результати. Припинення визнання Припинення визнання фiнансового 
зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення строку дiї 
вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим 
зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення 
iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання первiсне зобов'язання знiмається з облiку, а нове 
зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi 
про фiнансовi результати. Взаємозалiк фiнансових iнструментiв Фiнансовi активи й фiнансовi 
зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума - поданню в балансi тодi й тiльки тодi, коли є 
здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр здiйснити 
розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи й одночасно з цим погасити зобов'язання. 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, 
торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з 
ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i 
котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї. Для 
фiнансових iнструментiв, що не котируються на активному ринку, справедлива вартiсть 
визначається шляхом застосування методик оцiнки. Такi методики можуть включати 
використання цiн нещодавно проведених операцiй на комерцiйнiй основi, використання поточної 
справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi 
моделi оцiнки. Запаси Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою 
вартiстю реалiзацiї. Витрати, пов'язанi з доведенням кожного виду запасiв до теперiшнього 
мiсцезнаходження та стану, облiковуються таким чином: сировина та iншi матерiали - 
середньозважена собiвартiсть; готова продукцiя i незавершене виробництво - вартiсть основних 
виробничих матерiалiв i працi та пропорцiйна частина виробничих накладних витрат на основi 
звичайної виробничої потужностi, але за винятком витрат на позики. Чиста вартiсть реалiзацiї 



являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за 
вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до 
готовностi та її реалiзацiєю. Податки до вiдшкодування Податки до вiдшкодування представленi, в 
основному, вiдшкодовуваною сумою податку на додану вартiсть, що стосується придбання товарiв 
та послуг у квалiфiкованих постачальникiв. Керiвництво Компанiї вважає, що сума, яка пiдлягає 
вiдшкодуванню з бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або залiкована в рахунок 
залишкiв iз зобов'язань зi сплати ПДВ у найближчому майбутньому. Грошовi кошти та їх 
еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти у балансi включають короткостроковi депозити, 
грошовi кошти на банкiвських рахунках i готiвковi кошти у касi. Забезпечення Забезпечення 
визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно 
взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний 
вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i суму зобов'язання можна 
достовiрно оцiнити. Забезпечення оцiнюються за поточною вартiстю, виходячи з найкращої 
оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання поточних зобов'язань на кiнець 
звiтного перiоду. Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у забезпеченнях, що виникають з 
плином часу, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати щорiчно у складi iнших 
операцiйних доходiв та витрат. Iншi змiни у забезпеченнях, пов'язанi зi змiною очiкуваного 
процесу врегулювання зобов'язань або орiєнтовної суми зобов'язання, або змiнами ставок 
дисконтування, вiдображаються як змiна облiкової оцiнки у перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за 
винятком зобов'язань з вибуття активiв, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. 
Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування забезпечення, наприклад, за договором 
страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли 
одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Пенсiї та iншi винагороди по закiнченнi трудової 
дiяльностi Компанiя здiйснює встановленi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України 
за ставками, чинними протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати працiвникiв. Цi 
вiдрахування вiдображаються як витрати в звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна 
заробiтна плата. Крiм того, Компанiя має юридичнi зобов'язання компенсувати Державному 
пенсiйному фонду України суми додаткових пенсiйних виплат певним категорiям чинних i 
колишнiх спiвробiтникiв Компанiї. Данi зобов'язання є незабезпеченими i в основному подiбнi до 
тих, якi iснують для незабезпечених планiв з встановленою виплатою. Витрати, пов'язанi з 
зазначеним планом, визнаються в фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих 
одиниць для працiвникiв, якi мають право на отримання такої пенсiї. Розрахунок заборгованостi, 
пов'язаної з даними пенсiйними зобов'язаннями, мають застосовуватися з використанням 
актуарних методiв на кожну звiтну дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних 
оцiнок на певну дату. Оренда Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки 
оренди, 'рунтується на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку угоди потрiбно 
встановити, чи залежить її виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи 
переходить право користування активом у результатi цiєї угоди. Компанiя в якостi орендодавця 
Договори оренди, за яким у Компанiї залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння 
активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладеннi 
договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i 
визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що й доход вiд оренди. Умовнi платежi по 
орендi визнаються у складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi. Зобов'язання з 
охорони навколишнього середовища Дотримання законодавства з охорони навколишнього 
середовища в Українi знаходиться на етапi розвитку, i керiвництво Компанiї постiйно вiдслiдковує 
державну полiтику щодо охорони навколишнього середовища. Компанiя регулярно оцiнює свої 
зобов'язання з охорони навколишнього середовища. Витрати на охорону навколишнього 
середовища, що пов'язанi з поточними або майбутнiми доходами, визнаються як витрати або 
капiталiзуються залежно вiд обставин. Умовнi активи та зобов'язання Умовнi активи не 
вiдображаються в балансi. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження 
економiчних вигод є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються в балансi , за винятком 
випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття 
ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi 



зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi 
являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Сегментна iнформацiя Компанiя здiйснює 
виробництво сортового металопрокату в Українi, що являє собою один операцiйний сегмент, що 
надає звiтнiсть. Керiвництво здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi Компанiї як 
одного бiзнес-сегменту для цiлей прийняття рiшень щодо розподiлу ресурсiв та оцiнки результатiв 
її дiяльностi. Результати дiяльностi сегменту оцiнюються на основi операцiйного прибутку або 
збитку, вiдображеного в фiнансовiй звiтностi, складенiй згiдно з МСФЗ. Станом на 31 грудня 2012 
р. та 31 грудня 2011 р. всi необоротнi активи Компанiї знаходилися в Українi. Визнання доходiв 
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Компанiя отримає економiчнi вигоди, 
а доходи можуть бути достовiрно визначенi, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Доходи 
оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, за 
виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Компанiя аналiзує договори, що 
укладаються нею, якi передбачають отримання доходiв, вiдповiдно до встановлених критерiїв з 
метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Компанiя дiйшла висновку, що 
вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Нижче наведено критерiї, в разi 
задоволення яких визнається доход: Реалiзацiя товарiв Доходи вiд реалiзацiї товарiв зазвичай 
визнаються при доставцi товару, коли суттєвi ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять 
до покупця. Надання послуг Доход вiд надання послуг визнається в тому периодi в якому ця 
послуга була надана i оцiнюється на загальнiй контрактнiй вартостi. Якщо фiнансовий результат 
вiд договору не може бути надiйно оцiнено, доход визнається тiльки в межах суми понесених 
витрат, котрi можуть бути вiдшкодовани. Процентнi доходи Доходи визнаються при нарахуваннi 
процентiв (з використанням номiнальних процентних ставок, що приблизно дорiвнюють ринковим 
ставкам). Процентнi доходи вiдображаються у складi фiнансових доходiв звiту про фiнансовi 
результати. Податок на прибуток Поточний податок на прибуток Поточнi податковi активи та 
зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, обчисленiй до сплати 
податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв, у яких Компанiя зареєстрована). 
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок та 
податкового законодавства, якi набули або фактично набули чинностi на кiнець звiтного перiоду. 
Витрати з поточного податку на прибуток розраховуються на основi оподатковуваного прибутку, 
визначеного згiдно з вимогами податкового законодавства України, з використанням таких 
податкових ставок. Поточний податок на прибуток, за наявностi, що стосується статей, якi 
вiдображаються безпосередньо у капiталi, визнається у складi капiталу. Вiдстрочений податок на 
прибуток Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом 
визначення тимчасових рiзниць на кiнець звiтного перiоду мiж податковою базою активiв i 
зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi 
зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: 
вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або 
зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не 
впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i стосовно 
оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi 
пiдприємства та часткою у спiльних пiдприємствах, якщо материнська компанiя може 
контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, i iснує значна iмовiрнiсть того, що 
тимчасова рiзниця не буде зменшена в найближчому майбутньому. Вiдстроченi податковi активи з 
податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, 
невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в 
якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого 
можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi 
пiльги й невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли: вiдстрочений актив з податку на 
прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi 
первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на 
момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний 
прибуток або збиток; i стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з 
iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi пiдприємства та часткою у спiльних пiдприємствах, 



вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна iмовiрнiсть того, що 
тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i буде мати мiсце 
оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi. Балансова 
вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду й 
знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить 
використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. 
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду й 
визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний 
прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи 
й зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду 
реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi ставок податку (та податкового 
законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на кiнець звiтного перiоду. Вiдстроченi 
податковi активи й вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є 
юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi 
податки вiдносяться до однiєї й тiєї ж оподатковуваної компанiї й податкового органу. Подiї пiсля 
звiтного перiоду Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про 
фiнансовий стан Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючи подiї), вiдображаються в 
фiнансовiй звiтностi. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, 
вiдображаються у Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. 2.3 Перше 
застосування МСФЗ Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., є першою 
фiнансовою звiтнiстю Компанiї, складеною за МСФЗ. За попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи 
роком, що закiнчився 31 грудня 2011 р., Компанiя складала фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку ("П(с)БО"). Компанiя пiдготувала фiнансову 
звiтнiсть використовуючи МСФЗ яки вступили в дiю для звiтних перiодiв, що закiнчились на дату 
або пiсля 31 грудня 2012 р. разом з порiвняльними даними перiоду станом на дату та за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2011 р. При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, було пiдготовлено баланс 
Компанiї станом на 1 сiчня 2011 р. - дату переходу Компанiї на МСФЗ. У таблицi нижче надається 
пояснення основних коригувань, здiйснених Компанiєю при коригуваннi нерозподiленого 
прибутку згiдно з П(с)БО на 1 сiчня 2011 р. та 31 грудня 2011 р. i ранiше опублiкованого звiту про 
фiнансовi результати згiдно з П(с)БО за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 р.: Нерозподiлений 
прибуток станом на 1 сiчня 2011 р. Прибуток/ (збиток)/за рiк Нерозподiлений прибуток станом на 
31 грудня 2011 р. Рядок 350 балансу Рядок 350 балансу Згiдно з П(с)БО (не пiдтверджено аудитом 
фiнансової звiтностi за МСФЗ) 68 760 (3 598) 65 162 Оцiнка основних засобiв за доцiльною 
(умовною) вартiстю (i) 20 044 (2 722) 17 322 Коригування вартостi фiнансових iнструментiв (4 
380) 5 142 762 Коригування резерву знецiнення запасiв (2 371) 34 (2 337) Нарахування 
забезпечення виплат персоналу (ii) (18 574) (1 012) (19 586) Iншi коригування (3 320) (1 538) (4 
858) Коригування вiдстроченого податку (iii) 987 1 655 2 642 Згiдно з МСФЗ 61 146 (2 039) 59 107 
(i) Оцiнка основних засобiв за доцiльною (умовною) вартiстю та амортизацiя та рiзниця у вартостi 
вибуття основних засобiв Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1, Компанiя обрала вiдображення основних 
засобiв за справедливою вартiстю на дату початку застосування МСФЗ та використання такої 
справедливої вартостi як доцiльної (умовної) вартостi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю основних 
засобiв, вiдображеною в фiнансовiй звiтностi згiдно з П(с)БО, та їх справедливою вартiстю, 
визначеною незалежним оцiнювачем, була вiдображена в фiнансовiй звiтностi у складi 
нерозподiленого прибутку. Цей рядок включає ефект на збиток за рiк, спричинений рiзницею мiж 
вартiстю основних засобiв, амортизованих в фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ та П(с)БО, а 
також рiзницею у вартостi вибуття. (ii) Нарахування забезпечення виплат персоналу В фiнансовiй 
звiтностi згiдно з МСФЗ, Компанiя визнала забезпечення виплат персоналу щодо обов'язкового 
законодавчо встановленого пенсiйного плану з визначеними виплатами. Компанiя не визнавала 
забезпечення в фiнансовiй звiтностi згiдно з П(с)БО. (iii) Коригування вiдстроченого податку 
Наведенi вище коригування вартостi та виправлень призвели до виникнення додаткових 
тимчасових рiзниць. Компанiя визнала в фiнансовiй звiтностi податковий ефект цих тимчасових 
рiзниць. Застосованi виключення з вимог стандартiв МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" надає компанiям, що вперше застосовують МСФЗ, 



право скористатися певними виключеннями вiд виконання вимоги ретроспективного застосування 
вимог деяких МСФЗ. З метою пiдготовки фiнансової звiтностi, Компанiя застосувала такi 
звiльнення вiд виконання вимог стандартiв: - Оцiнка доцiльної (умовної) вартостi основних 
засобiв станом на 1 сiчня 2011 р., дату переходу Компанiї на МСФЗ, була здiйснена незалежним 
оцiнщиком. Доцiльна (умовна) вартiсть частини основних засобiв була визначена як iсторична 
вартiсть згiдно реєстрiв облiку за ПС(б)О та вiдкоригована на накопичений знос та/або за 
наявностi, накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi окремих об'єктiв. Iнша частина 
основних засобiв була визначена за справедливою вартiстю згiдно результатiв переоцiнки. 
Справедлива вартiсть будiвель i об'єктiв незавершеного будiвництва загального призначення 
оцiнювалась на основi ринкової вартостi. Справедлива вартiсть будiвель та споруд спецiального 
призначення було оцiненено за амортизованою вартiстю замiщення. - Компанiя застосувала 
перехiдне положення МСФЗ (IFRS) 23 "Витрати на позики" i буде капiталiзувати витрати на 
позики по активам, будiвництво яких почалось на дату або пiсля переходу Компанiї га МСФЗ. 2.4 
Прийнятi стандарти, якi ще не вступили в дiю Нижче наводяться стандарти, якi були опублiкованi, 
але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї згiдно з МСФЗ. Це 
перелiк опублiкованих стандартiв та iнтерпретацiй, якi Компанiя планує застосовувати у 
майбутньому. Компанiя планує прийняття цих стандартiв пiсля набрання ними чинностi. 
Поправки до МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" - "Подання статей iншого сукупного 
доходу" змiнюють групування статей, що подаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi 
можуть бути перекласифiкованi до складу прибутку або збитку в певний момент у майбутньому 
(наприклад, у випадку припинення визнання активу або погашення), повиннi подаватись окремо 
вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi. Поправки змiнять подання iнформацiї, але, як 
очiкує керiвництво Компанiї, не матимуть впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi 
Компанiї. Цi поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 
2013 р. або пiсля цiєї дати. РМСБО випустила велику кiлькiсть поправок до МСБО (IAS)19 
"Виплати працiвникам" - вiд основних змiн, як, наприклад, усунення "коридорного методу" i 
концепцiя очiкуваних надходжень за активами пенсiйного плану, до спрощених роз'яснень i 
формулювань. Очiкується, що компанiї будуть повиннi визнавати актуарнi прибутки та збитки у 
складi iншого сукупного доходу. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Наразi Компанiя оцiнює повний вплив цих 
поправок. У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IFRS) 12, МСБО (IAS) 27 
"Окрема фiнансова звiтнiсть" обмежується вказiвками щодо облiку дочiрнiх, спiльно 
контрольованих та асоцiйованих компанiй тiльки в окремiй фiнансовiй звiтностi. Поправка 
набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. 
При представленнi своєї окремої фiнансової звiтностi Компанiя продовжуватиме дотримуватися 
вимог МСБО (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 
"Спiльна дiяльнiсть" i МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших 
компанiях" назва МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї" змiнилася на МСБО (IAS) 28 
"Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства". Нова редакцiя стандарту описує 
застосування методу дольової участi не тiльки до iнвестицiй в асоцiйованi компанiї, але й до 
iнвестицiй у спiльнi пiдприємства. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Компанiя не має iнвестицiй у спiльних 
пiдприємствах, i очiкується, що нова редакцiя стандарту не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть 
Компанiї. Поправки до МСБО (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" уточнюють визначення 
термiну "має на поточний момент юридично забезпечене право згортати визнанi суми" . Поправки 
також уточнюють застосування критерiїв згортання, передбаченi МСБО (IAS) 32, то 
розрахункових систем (наприклад, системи центральної клiрингової палати), що застосовують 
механiзми валових розрахункiв, що не є одночасними. Керiвництво Компанiї очiкує, що цi 
поправки не матимуть впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї. Поправки 
набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї 
дати. Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi" вимагають, щоб органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ, застосовували вимоги 
МСБО (IAS) 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу" 



перспективно до державних позик, що iснують на дату переходу на МСФЗ. Компанiї можуть 
вирiшити застосовувати вимоги МСФЗ (IFRS) 9 (або МСБО (IAS) 39, залежно вiд обставин) та 
МСБО (IAS) 20 до державних позик ретроспективно, якщо необхiдна для цього iнформацiя була 
отримана на час первiсного облiку такої позики. Виключення звiльняє органiзацiї, що вперше 
застосовують МСФЗ вiд ретроспективної оцiнки державних позик з процентною ставкою нижче 
ринкової. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. 
або пiсля цiєї дати. Поправка не має впливу на Компанiю, оскiльки Компанiя не залучає жодних 
державних грантiв або допомоги. Згiдно з поправками до МСФЗ (IFRS 7) "Розкриття iнформацiї - 
взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань", компанiї зобов'язанi розкривати 
iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних угодах (наприклад, угоди про 
надання забезпечення). Завдяки таким вимогам користувачi будуть мати iнформацiю, корисну для 
оцiнки впливу угод про взаємозалiк на фiнансове становище компанiї. Новi вимоги щодо 
розкриття iнформацiї застосовуються до всiх визнаних фiнансових iнструментiв, якi згортаються у 
вiдповiдностi до МСФЗ 32 (IAS) "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї". Вимоги щодо 
розкриття iнформацiї також застосовуються до визнаних фiнансових iнструментiв, якi є предметом 
юридично закрiпленої генеральної угоди про взаємозалiк або аналогiчної угоди незалежно вiд 
того, чи пiдлягають вони взаємозалiком згiдно МСФЗ 32. Керiвнитво Компанiї очiкує, що 
поправки не зроблять впливу на фiнансове становище або результати дiяльностi Компанiї. 
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 або пiсля цiєї 
дати. Стандарт МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" був опублiкований у листопадi 2009 року 
i визначає, яким чином компанiя повинна класифiкувати та оцiнювати свої фiнансовi iнструменти, 
включаючи деякi змiшанi договори. Стандарт вимагає, щоб усi фiнансовi активи були 
класифiкованi на основi дiючої бiзнес-моделi компанiї, що використовується для управлiння 
фiнансовими активами, i характеристик договiрних потокiв грошових коштiв, що генеруються 
фiнансовим активом. При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою 
вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи переоцiнюваннi 
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати, безпосередньо пов'язанi зi 
здiйсненням операцiї. Для подальшої оцiнки необхiдно використовувати амортизовану вартiсть 
або справедливу вартiсть. Крiм цього, вимоги МСФЗ (IFRS) 9 удосконалюються та спрощують 
пiдхiд до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв у порiвняннi з вiдповiдними вимогами МСБО 
(IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Цi вимоги передбачають послiдовний пiдхiд 
до класифiкацiї фiнансових активiв i замiнюють численнi категорiї фiнансових активiв, 
визначених у МСБО (IAS) 39, кожний з яких має свої власнi критерiї класифiкацiї. Вони також 
встановлюють один метод визначення зменшення корисностi, замiнюючи численнi методи 
визначення зменшення корисностi, передбаченi у МСБО (IAS) 39, що виникають у зв'язку з 
рiзними категорiями класифiкацiї. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, 
що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. 
Стандарт матиме вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та розкриття iнформацiї про 
фiнансовi iнструменти Компанiї. Станом на звiтну дату кiлькiсно визначити потенцiйний вплив не 
можливо. МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" вводить єдину модель 
консолiдацiї, згiдно з якою поняття контролю визначається як основа консолiдацiї для усiх типiв 
компанiй. Цей стандарт встановлює вимоги для випадкiв, коли визначення контролю ускладнене, 
в тому числi для випадкiв iз потенцiйними правами голосу, правовiдносинами принципала i 
агента, контролем специфiчних активiв та обставин, за яких права голосу не є домiнуючим 
чинником при визначеннi контролю. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 10 вводить особливе керiвництво з 
питань правовiдносин принципала i агента. Стандарт також мiстить вимоги до облiку та 
процедури консолiдацiї, що переносяться з МСБО (IAS) 27 i залишаються незмiнними. МСФЗ 
(IFRS) 10 замiнює собою вимоги до консолiдацiї, що мiстяться в ПКI (SIC) 12 "Консолiдацiя - 
компанiї спецiального призначення" i МСБО (IAS) 27 "Консолiдована i окрема фiнансова 
звiтнiсть", та набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або 
пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Наразi Компанiя оцiнює можливий вплив 
застосування МСФЗ (IFRS) 10 на свiй фiнансовий стан i результати дiяльностi. МСФЗ (IFRS) 11 
"Спiльна дiяльнiсть" покращує облiк спiльної дiяльностi шляхом запровадження методу, що 



вимагає вiд сторiн спiльної дiяльностi визнання своїх прав та зобов'язань, що випливають iз цiєї 
дiяльностi. Класифiкацiя спiльної дiяльностi визначається шляхом оцiнки прав та зобов'язань 
сторiн, що випливають iз цiєї дiяльностi. Стандарт пропонує тiльки два види спiльної дiяльностi - 
спiльна операцiя та спiльне пiдприємство. МСФЗ (IFRS) 11 також виключає пропорцiйну 
консолiдацiю як метод облiку спiльної дiяльностi. МСФЗ (IFRS) 11 замiнює собою МСБО (IAS) 31 
"Частки у спiльних пiдприємствах" та ПКI (SIC) 13 "Спiльно контрольованi пiдприємства - 
немонетарнi внески контролюючих учасникiв" та набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, 
що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. 
Компанiя не є стороною жодної спiльної дiяльностi, й очiкується, що новий стандарт не матиме 
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi 
в iнших компанiях", опублiкований у травнi 2011 року, є новим комплексним стандартом, що 
мiстить вимоги до розкриття iнформацiї про всi види iнвестицiй в iншi компанiї, включаючи 
дочiрнi компанiї, спiльну дiяльнiсть, асоцiйованi компанiї i неконсолiдованi структурованi 
компанiї. МСФЗ (IFRS) 12 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 
2013 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Застосування цього стандарту 
може вимагати вiд Компанiї розкриття нової iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, але керiвництво 
Компанiї очiкує, що не вплине на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї. МСФЗ 
(IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi" визначає поняття справедливої вартостi та в рамках 
єдиного МСФЗ визначає структуру оцiнки справедливої вартостi i вимагає розкриття iнформацiї 
про таку оцiнку. Цей стандарт застосовується, коли iншi МСФЗ вимагають чи дозволяють оцiнку 
справедливої вартостi. Стандарт не встановлює жодних нових вимог до оцiнки активу чи 
зобов'язання за справедливою вартiстю, не змiнює перелiку об'єктiв, що оцiнюються за 
справедливою вартiстю, та не роз'яснює питання щодо внесення змiн до справедливої вартостi. 
МСФЗ (IFRS) 13 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або 
пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Компанiя не має активiв та зобов'язань, 
облiкованих за справедливою вартiстю, й очiкується, що новий стандарт не матиме впливу на 
фiнансову звiтнiсть Компанiї. Крiм цього, нижче перерахованi удосконалення МСФЗ прийнятi в 
травнi 2012 року. Керiвництво вважає, що цi удосконалення не будуть мати суттєвого впливу на 
фiнансову звiтнiсть Компанiї. Данi удосконалення набувають чинностi для рiчних звiтних 
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати: МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Дане вдосконалення роз'яснює, що компанiя, яка 
припинила застосовувати МСФЗ в минулому i вирiшила чи зобов'язана знову складати звiтнiсть 
згiдно МСФЗ, має право застосувати МСФЗ 1 повторно. Якщо МСФЗ 1 не застосовується 
повторно, компанiя повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так як якщо б вона 
нiколи не припиняла застосовувати МСФЗ. МСБO (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" Дане 
вдосконалення роз'яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, що 
представляється на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як 
правило, мiнiмально необхiдною порiвняльною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй звiтний 
перiод. МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" Дане вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi 
частини та допомiжне обладнання, що задовольняють визначенню основних засобiв, не є 
запасами. МСБО (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" Дане вдосконалення 
роз'яснює, що податок на прибуток, що вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, враховується 
вiдповiдно до МСБО (IAS) 12 "Податок на прибуток". МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова 
звiтнiсть" Дане вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги щодо розкриття в промiжної 
фiнансової звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегмента до вимог стосовно розкриття в 
нiй iнформацiї про зобов'язання сегмента. Згiдно цьому роз'ясненню, розкриття iнформацiї у 
промiжнiй фiнансовiй звiтностi також має вiдповiдати розкриттю iнформацiї в рiчних фiнансових 
звiтах. 3. Доходи та витрати Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) 2012 р. 2011 р. Реалiзацiя металопродукцiї Україна 300 146 495 043 Росiйська Федерацiя 
40 229 91 583 Бiлорусiя 7 811 42 236 Iншi держави 4 572 5 437 352 758 634 299 Iнша реалiзацiя 10 
109 18 605 362 867 652 904 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2012 р. 
2011 р. Сировина та матерiали 263 257 547 219 Ремонт та утримання основних засобiв 23 144 18 
011 Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 16 984 19 954 Природний газ 13 855 23 618 Iнше 25 



775 12 922 343 015 621 724 Адмiнiстративнi витрати 2012 р. 2011 р. Заробiтна плата та вiдповiднi 
нарахування 10 589 10 908 Транспортнi послуги 4 193 3 903 Комунальнi послуги 1 426 1 116 Знос 
основних засобiв та амортизацiя нематерiальних активiв 834 846 Iнше 2 878 2 215 19 920 18 988 
Витрати на збут 2012 р. 2011 р. Транспортнi послуги 3 998 6 597 Витрати на упаковку 1 627 2 507 
Iнше 824 1 068 6 449 10 172 Iншi операцiйнi доходи 2012 р. 2011 р. Доход вiд списання 
кредиторської заборгованостi 23 824 20 Вiдновлення ранiше списаних активiв 1 306 1 864 Iнше 1 
120 834 26 250 2 718 Доход вiд списання кредиторської заборгованостi в 2012 роцi виник в 
результатi списання Компанiєю боргу перед своїм торговим кредитором якого було публiчно 
визнано банкротом та згодом лiквiдовано. Iншi операцiйнi витрати 2012 р. 2011 р. Нерозподiленi 
загальновиробничi витрати 12 712 7 037 Витрати з утримання об'єктiв соцiального призначення 1 
592 1 360 Iнше 2 401 2 677 16 705 11 074 Фiнансовi доходи i витрати 2012 р. 2011 р. Iншi фiнансовi 
доходи Амортизацiя дисконту вiд довгострокової дебiторської заборгованостi 3 846 8 998 
Процентний доход по депозитам 273 299 4 119 9 297 Фiнансовi витрати Амортизацiя дисконту вiд 
iнших довгострокових зобов'язань 3 829 3 856 Витрати на вiдсотки по виплатам працiвникам 1 483 
2 399 5 312 6 255 4. Доход з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi Складовi доходу з 
податку на прибуток за роки, що закiнчились 31 грудня були такими: 2012 р. 2011 р. Витрати з 
поточного податку на прибуток - - Змiни у вiдстроченому податку (1 629) (1 255) Доход з податку 
на прибуток (1 629) (1 255) Нижче наведено узгодження мiж доходом з податку на прибуток та 
добутком бухгалтерського прибутку/(збитку) до оподаткування i нормативної ставки податку на 
прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня: 2012 р. 2011 р. Прибуток / (збиток) вiд звичайної 
дiяльностi до оподаткування 1 835 (3 294) Податок на прибуток / (доход з податку на прибуток) за 
дiючою ставкою (для 2012 р. - 21%, для 2011 р. - 25%/23%) 385 (767) Ефект постiйних рiзниць, що 
не оподатковуються або не вираховуються для цiлей оподаткування 1 562 1 024 Використання 
збиткiв, якi не були визнанi Компанiєю в минулих перiодах (3 521) (1 484) Ефект вiд змiни 
нормативної ставки податку на прибуток (55) (28) Доход з податку на прибуток вiд звичайної 
дiяльностi (1 629) (1 255) Станом на 31 грудня 2012 р., 31 грудня 2011 р. та 1 сiчня 2011 р. 
вiдстрочений податок на прибуток виник за такими статтями: На 31 грудня 2012 р. 
Реалiзовано/нараховано у звiтi про фiнансовi результати в 2012 р. На 31 грудня 2011 р. Реалiзовано 
/нараховано у звiтi про фiнансовi результати в 2011 р. На 1 сiчня 2011 р. Вiдстроченi податковi 
активи Аванси виданi - - - (307) 307 Забезпечення виплат персоналу 2 704 (173) 2 877 162 2 715 
Запаси 554 79 475 (74) 549 Iншi поточнi зобов'язання 964 15 949 155 794 Iншi довгостроковi 
зобов'язання 1 745 (615) 2 360 (1 440) 3 800 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги - (117) 117 117 - Вiдстроченi податковi зобов'язання Основнi засоби 536 2 142 (1 606) 1 
601 (3 207) Довгострокова кредиторська заборгованiсть (2 190) 292 (2 482) 617 (3 099) Iншi активи 
та зобов'язання - 6 (6) 424 (430) Чистий вiдстрочений податковий актив 4 313 1 629 2 684 1 255 1 
429 5. Довгострокова дебiторська заборгованiсть Довгострокова дебiторська заборгованiсть 
представлена заборгованiстю зв'язаних сторiн перед Компанiєю за реалiзовану продукцiю. Ця 
заборгованiсть оформлена безвiдсотковими векселями з термiном погашення в рiзнi перiоди до 
2019 року та оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної 
ставки 12.3% рiчних. 6. Основнi засоби Основнi засоби включали: Будiвлi Машини та обладнання 
Транспортнi засоби Офiсна та комп'ютерна технiка Iншi основнi засоби Незавершене будiвництво 
Всього Iсторична або доцiльна (умовна) вартiсть: На 1 сiчня 2011 40 801 32 795 6 907 1 411 - 11 
812 93 824 Придбання 475 2 610 - 631 71 27 150 30 937 Трансфери - 186 - 34 1 (221) - Вибуття (2 
094) (1 398) - (1) (1) (280) (3 774) На 31 грудня 2011 39 182 34 193 6 907 2 075 169 38 461 120 987 
Придбання 39 638 12 545 182 91 605 6 270 59 331 Трансфери 18 061 5 716 83 42 275 (24 177) - 
Вибуття (1 341) (3 785) (89) (2) (11) (182) (5 410) На 31 грудня 2012 95 540 48 669 7 083 2 206 1 038 
20 372 174 908 Знос: На 1 сiчня 2011 - - - - - - - Нараховано за рiк (1 790) (4 357) (1 536) (427) (65) - 
(8 175) Вибуття 56 57 - 1 1 115 На 31 грудня 2011 (1 734) (4 300) (1 536) (426) (162) - (8 158) 
Нараховано за рiк (2 355) (3 907) (1 379) (455) (122) - (8 218) Вибуття 75 1 489 68 1 5 - 1 638 На 31 
грудня 2012 (4 014) (6 718) (2 847) (880) (279) - (14 738) Залишкова вартiсть: На 1 сiчня 2011 40 
801 32 795 6 907 1 411 - 11 812 93 726 На 31 грудня 2011 37 448 29 893 5 371 1 649 7 38 461 112 829 
На 31 грудня 2012 91 526 41 951 4 236 1 326 759 20 372 160 170 Станом на 31 грудня 2012 р. 
об'єкти основних засобiв iз залишковою вартiстю 1 472 тис.грн. тимчасово не використовувались 



Компанiєю (31 грудня 2011 р.: 1 360 тис.грн.). Станом на 31 грудня 2012 р. об'єкти основних 
засобiв iз залишковою вартiстю 76 308 тис.грн. було закладено пiд заставу позик, яки були 
отриманi вiд комерцiйних банкiв зв'язаною стороною Компанiї (31 грудня 2011 р.: 67 189 тис.грн.). 
7. Запаси Запаси включали: 31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р. 1сiчня 2011 р. Готова продукцiя 39 
481 40 343 30 760 Сировина та матерiали 23 256 35 808 19 585 Запаснi частини 10 748 9 269 6 229 
Iншi 1 930 1 792 1 547 75 415 87 212 58 121 8. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги Аналiз дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за строками погашення: 
Усього: Не прострочена i без зменшення корисностi Прострочена, але без зменшення корисностi 
до 30 днiв 30-60 днiв 60-180 днiв Понад 180 днiв 31 грудня 2012 р. 39 617 38 492 644 457 3 21 31 
грудня 2011 р. 20 665 19 330 261 891 26 157 1 сiчня 2011 р. 57 225 56 627 8 147 317 1 36 9. Iншi 
оборотнi активи Iншi оборотнi активи включали: 31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р. 1сiчня 2011 р. 
Розрахунки за претензiями 1 946 116 98 Безвiдсоткова фiнансова допомога зв'язанiй сторонi - - 2 
860 Iнше 370 339 789 2 316 455 3 747 10. Забезпечення виплат персоналу Компанiя має 
законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному Пенсiйному Фонду України 
додатковi пенсiї, сплаченi Фондом певним категорiям колишнiх i чинних працiвникiв Компанiї. У 
вiдповiдностi з планом, працiвники Компанiї, якi мають вiдповiдний стаж роботи на посадах 
шкiдливих для здоров'я, отримують спецiальнi пенсiї по достроковому виходу на пенсiю. Цi пенсiї 
безпосередньо виплачуються Державним Пенсiйним Фондом України та потiм компенсуються 
Компанiєю. Зобов'язання за цим планом вiдносяться до планiв з визначеною виплатою. Станом на 
31 грудня 2012 р., загальна кiлькiсть учасникiв плану складала 474 чинних працiвникiв, 
враховуючи 109 пенсiонерiв (31 грудня 2011 р.: 354 та 114, вiдповiдно). Наступна таблиця 
розкриває компоненти витрат за планом, якi визнанi в звiтi про фiнансовi результати та суми 
зобов'язань за планом, якi визнанi в балансi. Витрати за планом, за винятком витрат на вiдсотки, 
включено в собiвартiсть реалiзацiї; витрати на вiдсотки включено до фiнансових витрат. Витрати 
за планом: 2012 р. 2011 р. Вартiсть поточних послуг 718 1 294 Витрати на вiдсотки 1 483 2 399 
Визнанi актуарнi прибутки (649) - Перегляд вартостi ранiше наданих послуг (379) (1 076) 1 173 2 
617 Теперiшня вартiсть зобов'язань: 31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р. 1сiчня 2011 р. 
Зобов'язання за планом 14 676 11 951 18 574 Невизнанi актуарнi прибутки 2 633 5 739 - Невизнана 
вартiсть ранiше наданих послуг 1 517 1 896 - 18 826 19 586 18 574 За винятком поточної частини 
(включено до Iнших поточних зобов'язань Балансу): 1 933 1 605 1 605 16 893 17 981 16 969 Змiни в 
зобов'язаннях за планом: 2012 р. 2011 р. Зобов'язання за планом на 1 сiчня 11 951 18 574 Вартiсть 
поточних послуг 1 483 2 399 Витрати на вiдсотки 718 1 294 Виплати за планом (1 933) (1 605) 
Актуарнi збитки та прибутки 2 457 (5 739) Перегляд вартостi ранiше наданих послуг (2 972) 
Зобов'язання за планом на 31 грудня 14 676 11 951 Основнi припущення використанi при 
визначеннi забезпечень з виплат персоналу Компанiї наведенi нижче: 31 грудня 2012 р. 31 грудня 
2011 р. 1 сiчня 2011 р. Ставка дисконтування 13.50% 13.50% 13.50% Щорiчне зростання заробiтної 
плати 14.50% 11.30% 13.50% Щорiчна плиннiсть кадрiв 23.60% 13.00% 17.90% 11. Iншi 
довгостроковi зобов'язання Iншi довгостроковi зобов'язання представленi довгостроковою 
кредиторською заборгованiстю Компанiї за отриману сировину i матерiали. Частина 
довгострокових зобов'язань оформлена простими безвiдсотковими векселями на пред'явника з 
рiзними датами погашення до 2020 року та оцiнюється за амортизованою вартiстю з 
використанням ефективної процентної ставки 16.05% рiчних.. 12. Операцiї зi зв'язаними 
сторонами Всi операцiї та залишки за операцiями зi зв'язаними сторонами, розкритi у цiй 
Примiтцi, пiдпадають пiд категорiю операцiй з iншими зв'язаними сторонами, за винятком 
винагороди ключовому управлiнському персоналу, якi представленi окремо. Балансовi залишки, 
що пiдлягають погашенню зв'язаними сторонами Компанiї, складали: 31 грудня 2012 р. 31 грудня 
2011 р. 1 сiчня 2011 р. Зв'язанi сторони Всього Зв'язанi сторони Всього Зв'язанi сторони Всього 
Iншi зв'язанi сторони Довгострокова дебiторська заборгованiсть 19 943 19 943 79 648 79 648 42 119 
92 637 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 15 656 39 617 3 253 20 665 42 778 57 
225 Iншi оборотнi активи 40 2 316 14 455 3 160 3 747 Балансовi залишки, що пiдлягають виплатi 
зв'язаним сторонам Компанiї, складали: 31 грудня 2012 р. 31 грудня 2011 р. 1 сiчня 2011 р. Зв'язанi 
сторони Всього Зв'язанi сторони Всього Зв'язанi сторони Всього Iншi зв'язанi сторони Iншi 
довгостроковi зобов'язання 70 000 75 987 70 000 95 837 - 29 218 Кредиторська заборгованiсть за 



товари, роботи, послуги 59 094 120 242 60 740 119 442 23 860 37 565 Iнша поточнi зобов'язання - 3 
595 315 3 249 140 892 143 406 Баланси довгострокової дебiторської заборгованостi та iнших 
довгострокових зобов'язань зi зв'язаними сторонами мають рiзнi строки погашення (Примiтки 5, 
10) та є безвiдсотковими. Такi форми розрахункiв не можуть розглядатись як таки, що 
здiйснюються на звичайних комерцiйних умовах. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги зi зв'язаними сторонами представлена переважно розрахунками за 
реалiзовану Компанiєю готову продукцiю зв'язаним сторонам та придбану Компанiєю сировину та 
матерiали вiд зв'язаних сторiн. Слiдуючи природi операцiй зi зв'язаними сторонами, вiдстрочка, 
раннє погашення або iншi змiни умов розрахункiв можуть мати мiсто в наступнi перiоди на розсуд 
Правлiння Компанiї та акiонерiв. В наведеної нижчi таблицi розкрито суми операцiй зi зв'язаним 
сторонами: 2012 р. 2011 р. Iншi зв'язанi сторони Всього операцiй Iншi зв'язанi сторони Всього 
операцiй Доход вiд реалiзацiї металопродукцiї (Примiтка 3) 5 521 352 758 5 869 634 299 Закупiвлi 
сировини та матерiалiв 250 723 305 972 509 691 605 507 Закупiвлi послуг 15 113 878 22 181 899 
Протягом 2012 року, Компанiя закупила у зв'язаних сторiн сировини та матерiалiв на суму, яка 
склала 98% вiд загальних закупiвель сировини i матерiалiв (2011: 91%). При цьому в натуральному 
вимiрi закупiвлi вiд зв'язаних сторiн в 2012 роцi склали 83% (2011: 86%). Ключовий управлiнський 
персонал Компанiї Ключовий управлiнський персонал Компанiї складається з восьми осiб та 
включає керiвництво та Наглядову раду Компанiї. У 2012 роцi витрати Компанiї на винагороду 
ключовому управлiнському персоналу склали короткостроковi виплати у сумi 4 221 тис. грн. (2011 
рiк: 3 852 тис.грн.). Станом на 31 грудня 2012 р. Компанiя не мала заборгованостi за виплатами 
ключовому управлiнському персоналу (31 грудня 2011 р.: нуль). 13. Операцiйнi ризики, фактичнi 
та умовнi зобов'язання Загальнi економiчнi умови Незважаючи на те, що економiка України 
визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi 
перехiдний економiцi. Такi особливостi включають, але не обмежуються, низькiй рiвень 
лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високий рiвень iнфляцiї й наявнiсть валютного контролю, 
що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. 
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих 
на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Як наслiдок, 
операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн з розвинутою економiкою. На українську 
економiку впливають ринковi коливання й зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй 
економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, 
нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та 
ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються 
Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських 
банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також 
вартостi капiталу для Компанiї та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, 
результати дiяльностi та економiчнi перспективи Компанiї. В той час як керiвництво вважає, що 
воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi Компанiї в умовах, 
що склалися, подальше погiршення ситуацiї у зазначених вище галузях може мати негативний 
вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, який неможливо визначити на даний 
момент. Податкове та iнше законодавство Українське законодавство й нормативнi акти, що 
регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний 
контроль i митне законодавство, продовжують змiнюватися. Положення законiв i нормативних 
документiв зазвичай є нечiткими, i трактуються по-рiзному мiсцевими, регiональними й 
державними органами, а також iншими урядовими установами. Випадки розбiжностей у 
трактуваннi законодавства є непоодинокими. Керiвництво вважає, що iнтерпретацiя ним положень 
законодавства, що регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильною i Компанiя дотрималась всiх 
нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi. 
Проте Компанiя оцiнила потенцiйний ризик нарахування податковими органами додаткових 
податкiв та штрафiв в сумi 649 тис.грн. За оцiнкою керiвництва Компанiї ймовiрнiсть таких 
нарахувань не є високою. Вiдповiдно, у цiй фiнансовiй звiтностi не було нараховане жодне 
забезпечення будь-яких зобов'язань, що можуть бути потенцiйно додатково нарахованi 
податковими органами. Водночас iснує ризик того, що операцiї та правильнiсть iнтерпретацiй, якi 



не були оскарженi регулятивними органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв в 
майбутньому. Однак цей ризик значно зменшується з плином часу. Визначення сум та ймовiрностi 
негативних наслiдкiв можливих незаявлених позовiв не є доцiльним. Керiвництво вважає, що 
дiяльнiсть Компанiї здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до законодавства, що регулює її 
дiяльнiсть, i що Компанiя нарахувала й сплатила усi необхiднi податки. У випадках, коли порядок 
нарахування податкових зобов'язань був недостатньо чiтким, Компанiя нараховувала податковi 
зобов'язання на основi оцiнок керiвництва. Судовi позови Керiвництво Компанiї вважає, що 
максимальна вiдповiдальнiсть, яка може виникнути у результатi потенцiйних судових позовiв та 
претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi 
Компанiї у майбутньому. Оренда землi Компанiя володiє правом користування землею, на якiй 
розташованi її виробничi потужностi, i платить податок на землю, ставки якого щороку 
розраховується державою вiдповiдно до загальної площi землi та мети її використання. 14. Цiлi та 
полiтика управлiння фiнансовими ризиками Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають 
торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi поточнi зобов'язання. Основна мета цих 
фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi 
фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi 
кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї. 
Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам Компанiї, є валютний ризик, 
кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу. Процес управлiння ризиками 
Компанiї здiйснюється пiд безпосереднiм щоденним контролем керiвництва Компанiї, при цьому 
всi стратегiчнi рiшення спрямовуються фактичною контролюючою стороною, й орiєнтованi на 
своєчасне виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння. Згiдно з полiтикою 
Компанiї, похiднi фiнансовi iнструменти не використовуються для цiлей управлiння ризиками. 
Валютний ризик Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 
потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Схильнiсть 
Компанiї до ризику змiни валютних курсiв стосується, в основному, операцiйної дiяльностi 
Компанiї (коли доходи або витрати деномiнованi в iншiй валютi, нiж функцiональна валюта 
Компанiї). Як i для багатьох iнших компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi та iнших 
країнах СНД з економiкою, що розвивається, iноземнi валюти, зокрема, долар США, євро та 
росiйський рубль, вiдiграють значну роль у господарських операцiях Компанiї. Офiцiйнi обмiннi 
курси української нацiональної валюти гривнi до долара США, євро та росiйського рубля 
встановленi Нацiональним банком України, були такими: Долар США Євро Росiйський рубль 26 
квiтня 2013 р. 7.993 10.548 2.552 31 грудня 2012 р. 7.993 10.537 2.632 Середнiй курс за 2012 рiк 
7.991 10.251 2.574 31 грудня 2011 р. 7.990 10.298 2.495 Середнiй курс за 2011 рiк 7.968 11.093 
2.717 1 сiчня 2011 р. 7.962 10.573 2.612 Валютний ризик Компанiї пов'язаний з монетарними 
активами та зобов'язаннями, деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною 
нестабiльною ситуацiєю на валютних ринках. Монiторинг та аналiз цього ризику здiйснюється 
шляхом встановлення максимальної величини вiдкритої валютної позицiї Компанiї. Компанiя не 
здiйснювала операцiй з метою хеджування цих валютних ризикiв. У наведенiй нижче таблицi 
представлена чутливiсть прибутку / (збитку) Компанiї до оподаткування до можливої змiни 
обмiнного курсу гривнi до долару США, євро та росiйському рублю при постiйному значеннi всiх 
iнших змiнних. Збiльшення "+"/ зменшення "-" валютного курсу, % Вплив на прибуток до 
оподаткування На 31 грудня 2012 Гривня/дол. США 7.10% 233 Гривня/євро 12.67% (1 084) 
Гривня/росiйський рубль 13.60% 244 Гривня/дол. США -7.10% (233) Гривня/євро -12.67% 1 084 
Гривня/росiйський рубль -13.60% (244) На 31 грудня 2011 р. Гривня/дол. США 23.22% 581 
Гривня/євро 27.20% (1 521) Гривня/росiйський рубль 27.77% 137 Гривня/дол. США -23.22% (581) 
Гривня/євро -27.20% 1 521 Гривня/росiйський рубль -27.77% (137) Кредитний ризик Кредитний 
ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментами 
або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi зазнають 
кредитного ризику, в основному включають грошовi кошти та їх еквiваленти в банках та торгову 
дебiторську заборгованiсть. Станом на 31 грудня 2012 р. максимальний кредитний ризик Компанiї 
становив 43 203 тис. грн. (31 грудня 2011 р.: 28 769 тис.грн.). Кредитний ризик Компанiї 
пов'язаний з невиконанням клiєнтами своїх зобов'язань i обмежується балансовою вартiстю 



дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги (рядок 160 балансу) та можливим 
порушенням дiяльностi Компанiї внаслiдок можливої втрати важливих клiєнтiв. Компанiя не 
вимагає застави за фiнансовими активами. При управлiння кредитним ризиком, що стосується 
торгової дебiторської заборгованостi, керiвництво Компанiї значною мiрою покладається на 
власний розсуд при виборi кiнцевих клiєнтiв i монiторинг їх кредитоспроможностi. Кредитний 
ризик Компанiї, пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами (рядки 230 та 240 балансу), 
виникає у результатi невиконання контрагентом своїх зобов'язань, при цьому максимальний ризик 
дорiвнює їх балансовiй вартостi на звiтну дату. Iнвестицiї тимчасово вiльних грошових коштiв 
здiйснюються лише за рiшенням керiвництва Компанiї та тiльки з ухваленими контрагентами в 
межах встановлених кредитних лiмiтiв для кожного контрагента. Лiмiти встановлюються з метою 
мiнiмiзацiї концентрацiї ризикiв i, таким чином, зменшують фiнансовi збитки, що виникають у 
результатi потенцiйного невиконання контрагентом своїх зобов'язань. Ризик лiквiдностi Метою 
Компанiї є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом 
використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi 
управлiння кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi керiвництво Компанiї 
значною мiрою покладається на власнi рiшення у плануваннi та пiдтриманнi лiквiдностi Компанiї 
та забезпеченнi достатнiх грошових коштiв для фiнансування очiкуваних операцiйних витрат, 
погашення фiнансових зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi протягом року. 
Фiнансовi зобов'язання Компанiї за строками погашення на основi договiрних недисконтованих 
платежiв включали: До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього На 31 грудня 
2012 р. Iншi довгостроковi зобов'язання (Примiтка 10) - - - 75 987 75 987 Кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги 120 242 - - - 120 242 Iншi поточнi зобов'язання 1 662 1 
933 - - 3 595 На 31 грудня 2011 р. Iншi довгостроковi зобов'язання (Примiтка 10) - - 90 678 5 159 95 
837 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 119 442 - - - 119 442 Iншi поточнi 
зобов'язання 1 644 1 605 - - 3 249 Управлiння ризиком достатностi капiталу Основна мета полiтики 
Компанiї з управлiння ризиком достатностi капiталу полягає у забезпеченнi дотримання 
Компанiєю вiдповiдних коефiцiєнтiв достатностi капiталу з метою пiдтримання безперервностi 
дiяльностi Компанiї. Наглядова рада оцiнює ефективнiсть дiяльностi Компанiї та встановлює 
ключовi показники ефективностi. Компанiя управляє своєю структурою капiталу та коригує її з 
урахуванням змiн в економiчних умовах. Завданням Компанiї при управлiннi капiталом є 
забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою 
одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення 
фiнансування своїх операцiйних вимог, капiталовкладень та стратегiї розвитку Компанiї. 
Протягом 2012 року змiн у цiлях, полiтицi та процесах не вiдбулося. Компанiя вважає 
кредиторську заборгованiсть та капiтал першочерговими джерелами ресурсiв капiталу. 31 сiчня 
2012 р. 31 грудня 2011 р. Iншi довгостроковi зобов'язання (Примiтка 10) 75 987 95 837 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 120 242 119 442 Iншi поточнi зобов'язання 
3 595 3 249 Мiнус: Грошовi кошти та їх еквiваленти (3 586) (8 104) Чиста заборгованiсть 196 238 
210 424 Усього капiтал 87 571 84 107 Капiтал та чиста заборгованiсть 283 809 294 531 Керiвництво 
постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може коригувати свою полiтику та цiлi 
управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або 
стратегiї розвитку. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Балансова вартiсть фiнансових 
iнструментiв Компанiї приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi. Справедлива вартiсть 
фiнансових активiв та зобов'язань, включена до фiнансової звiтностi, дорiвнює сумi, на яку може 
бути обмiняний iнструмент в результатi поточної операцiї мiж бажаючими здiйснити таку 
операцiю сторонами, вiдмiнної вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї. При оцiнцi справедливої 
вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя застосовує рiзноманiтнi методи й робить припущення, 
якi 'рунтуються на ринкових умовах, що iснують на звiтну дату. Справедлива вартiсть фiнансових 
зобов'язань оцiнюється шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв з 
використанням доступної для Компанiї поточної ринкової процентної ставки для аналогiчних 
фiнансових iнструментiв.  


