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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00191023
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , -, 50079, мiсто Кривий Рiг, 5. Міжміський код, телефон та факс
0564396417 0564384913
6. Електронна поштова адреса
sevgok@sevgok.com

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

29.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Національної комiсiї з цінних паперів та
фондового ринку 82

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

http://sevgok.metinvestholding.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2014
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

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

33. Примітки

До п.3 "Вiдомостi щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" – не
заповнюється у звітному перiодi Товариство не приймало участi у створеннi
юридичних осiб.
ПАТ «ПIВНГЗК» є одним iз засновникiв (учасникiв) Асоцiацiї "Укррудпром" з
2004 року, частка участi у структурi об'єднання 15,10%. ПАТ «ПIВНГЗК» є
одним iз засновникiв (учасникiв) ТОВ "МI- ЦЕНТР" з 2012 року, частка участi
у структурi об'єднання 50,0%.
До п.4 "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється у ПАТ
«ПIВНГЗК» не призначено
корпоративного
секретаря.
До п.5 "Iнформацiя про рейтингове агентство" - мiжнародне рейтингове
агентство «FitchRating» пiдтвердило рейтинги компанiї Метiнвест, до якої
входить ПАТ «ПIВНГЗК».
Рейтинг поновлюється по мiрi необхiдностi, на 31.12.2013 року присвоєний
рейтинг не змiнився.
Дата присвоєння/останнього перегляду: 17.12.2013
Iнформацiя щодо кредитного рейтингу:
Довгостроковi рейтинги:
у iноземнiй валютi довгостроковий рейтинг дефолту емiтента (РДЕ) “В-”
у нацiональнiй валютi довгостроковий (РДЕ) “В” нацiональний
довгостроковий рейтинг “АА+(ukr)”
Прогноз за довгостроковими рейтингами “Стабiльний”

Короткостроковi рейтинги:
у iноземнiй валютi короткостроковий рейтинг (РДЕ) “В”
у нацiональнiй валютi короткостроковий рейтинг (РДЕ) “В” нацiональний
короткостроковий рейтинг “F1+(ukr)”
Довгостроковий РДЕ у iноземнiй валютi як i ранiше стримується суверенними
рейтингами України (“В”/прогноз “Стабiльний”/“В”).
Рейтинг зворотностi активiв за прiоритетним незабезпеченим боргом
знаходиться на рiвнi “RR4”.
До п.6 "Iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i
вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)": Засновником ПАТ «ПIВНГЗК» є
Регiональне
вiддiлення
фонду
державного
майна
України
по
Днiпропетровськiй областi, згiдно Наказу РВ ФДМУ у Днiпропетровськiй
областi №12/253-АО вiд 08.10.1996 року було створено ВАТ «ПiвнГЗК»
шляхом перетворення державного пiдприємства Пiвнiчний гiрничозбагачувальний комбiнат у вiдкрите акцiонерне товариство «Пiвнiчний
гiрничо-збагачувальний комбiнат».
На момент створення Засновнику належало 100% акцiй пiдприємства. Згiдно
закону України «Про акцiонернi товариства» та на пiдставi рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2011 року в реквiзитах ВАТ «ПiвнГЗК» вiдбулися
змiни, а саме: визначено тип товариства - публiчне акцiонерне товариство.
Станом на 31.12.2013 року акцiї ПАТ «ПIВНГЗК» повнiстю розподiленi i
Засновнику не належать.
До п.7-1). "Iнформацiя про посадових осiб емiтента": на момент пiдготовки
цього звiту у складi посадових осiб виникли змiни, про якi в системi розкриття
iнформацiї 09.04.2014 року було розмiщено повiдомлення, а саме:
Згiдно Наказу Генерального директора ПАТ «ПIВНГЗК» № 20-к вiд
08.04.2014 року, в зв'язку з переходом на iншу роботу звiльнена 08.04.2014
року з посади головного бухгалтера Гоян Наталя Володимирiвна (паспорт АЕ
041708, виданий 21.11.1995р. Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС
України в Днiпропетровськiй областi). На посадi головного бухгалтера Гоян
Н.В. перебувала з 28.12.2010 року. Акцiями ПАТ «ПIВНГЗК» не володiє. У
посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Згiдно Наказу Генерального директора ПАТ «ПIВНГЗК» № 22-к вiд
08.04.2014 року, в зв'язку з переходом на iншу роботу та звiльненням з посади
головного бухгалтера Гоян Наталi Володимирiвни, на перiод iснування
вакансiї, з 09.04.2014 року виконання обов’язкiв головного бухгалтера
покладено на Iванченко Олену Вiкторiвну (паспорт АК 457354, виданий
09.03.1999р. Тернiвським РВ Криворiзького МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi). У посадової особи емiтента непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Iванченко Олена Вiкторiвна обiймала посади:
25.02.2008-03.05.2011 – начальник вiддiлу з облiку собiвартостi головної
бухгалтерiї ПАТ «ПIВНГЗК» (м. Кривий Рiг); 04.05.2011-теперiшнiй час –
заступник головного бухгалтера з облiку та звiтностi ПАТ «ПIВНГЗК» (м.
Кривий Рiг).
До п.7- 2) "Iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями
емiтента".
Станом на 31.12.2013 року одноосiбний член Наглядової ради ПАТ
«ПIВНГЗК» - юридична особа Приватна компанiя з обмеженою
вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest
B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) мав частку у статутному капiталi
емiтента 0,000004%, але на момент пiдготовки цього рiчного звiту вiдбулися
змiни в результатi яких пакет власника акцiй юридичної особи: Приватна

компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited
Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697,
мiсцезнаходження: Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM 'sGravenhage) внаслiдок придбання акцiй емiтента на вторинному ринку
збiльшився на 1804240583 простих iменних акцiй емiтента та становить
1804240683 простих iменних акцiї. Доля зазначеного власника акцiй у
статутному капiталi емiтента збiльшилася з 0,000004% до 78,3065%.
Iнформацiю отримано згiдно Зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних
паперiв станом на 10.02.2014 року, який емiтент отримав 13.02.2014 року вiд
депозитарiю - Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй
України». Повiдомлення в системi розкриття iнформацiї було розмiщено
13.02.2014 року.
До п.8 "iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй
емiтента".
Станом на 31.12.2013 року Privat company limited by shares «MetalUkr Holding
Limited» (мiсцезнаходження: P.C. Кiпр Cyprus Themistokli Dervi, 3 Nicosia
JULIA HOUSE, 1066 (реєстрацiйний номер 182834) володiла акцiями емiтента
у кiлькостi 1804240583 простих iменних акцiй що становило з 78,3065%
статутного капiталу, але на момент пiдготовки цього рiчного звiту вiдбулися
змiни в результатi яких:
- пакет власника акцiй юридичної особи: Private company limited by shares
MetalUkr Holding Limited (реєстрацiйний номер 182834, мiсцезнаходження:
Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia Cyprus) внаслiдок
вiдчуження акцiй емiтента на вторинному ринку зменшився на 1804240583
простих iменних акцiї емiтента та становить 0 простих iменних акцiї. Доля
зазначеного власника акцiй у статутному капiталi емiтента зменшилася з
78,3065% до 0%.
- пакет власника акцiй юридичної особи: Приватна компанiя з обмеженою
вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest
B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697, мiсцезнаходження: Netherlands
Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM 's-Gravenhage) внаслiдок придбання акцiй
емiтента на вторинному ринку збiльшився на 1804240583 простих iменних
акцiй емiтента та становить 1804240683 простих iменних акцiї. Доля
зазначеного власника акцiй у статутному капiталi емiтента збiльшилася з
0,000004% до 78,3065%. Iнформацiю отримано згiдно Зведеного облiкового
реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 10.02.2014 року, який емiтент
отримав 13.02.2014 року вiд депозитарiю - Публiчне акцiонерне товариство
«Нацiональний депозитарiй України». Повiдомлення в системi розкриття
iнформацiї було розмiщено 13.02.2014 року.
В зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї емiтентом не заповнюються форми:
- "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - Товариство не здiйснювало випуску
облiгацiй.
- "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - Товариство не
здiйснювало випуску iнших цiнних паперiв.
- "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - Товариство не здiйснювало випуску
похiдних цiнних паперiв.
Iнформацiя по пунктах 17-27 не заповнюються: Товариство не здiйснювало
випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв i сертифiкатiв ФОН.
- "Звiт про стан об'єкта нерухомост" вiдсутнiй - Товариство не здiйснювало
випуску цiльових облiгацiй пiдприємств.
- Фiнансова звiтнiсть емiтента складена за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi. Пiдприємство вперше застосувало норми МСФЗ з
01.01.2009 року. Аналiз змiн сум рядкiв Балансу (ф.1) станом на 31 грудня

2008 року та станом на 1 сiчня 2009 року детально вiдображено у пунктi 3
"Основнi положення облiкової полiтики" тексту "Примiток до фiнансової
звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi".
-Iнформацiя "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)" не
надається тому, що надано "Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим
методом)". У 2013 роцi Товариство змiнило метод подання "Звiту про рух
грошових коштiв" вiд прямого в непрямий метод, щоб представити бiльш
доречну iнформацiю для користувачiв фiнансової звiтностi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №565046
3. Дата проведення державної реєстрації
28.10.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
576018950.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6697
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
07.10 Добування залiзних руд
46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння ПАТ «ПIВНГЗК» є: - Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв
Товариства; -Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) –
Генеральний директор Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства (у разi обрання загальними
зборами акцiонерiв). Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що
визначається Статутом Товариства. Утворення та вiдкликання (змiна) органiв Товариства
здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв шляхом внесення змiн до Статуту
Товариства. Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв Товариства, якi скликаються
не рiдше одного разу на рiк. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє
iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах
компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює
дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту
Товариства. Головними функцiями Наглядової ради Товариства є: визначення стратегiї розвитку
Товариства; забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства; забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання
корпоративних конфлiктiв; забезпечення ефективної дiяльностi Виконавчого органу Товариства.
Кiлькiсний склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами
акцiонерiв Товариства. Генеральний директор Товариства здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю, дiє в iнтересах та вiд iменi Товариства в межах, передбачених законодавством
України, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшеннями Наглядової
ради Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26006962481636
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26004962481928
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Користування надрами Ганiвського родовища

Опис

Користування надрами Первомайського родовища

Опис

Користування надрами-поле шахти Першотравнева

Опис

1119

Дата
Державний орган, закінчення дії
що видав
ліцензії
(дозволу)
4

Державний комiтет
України по
21.10.1997
геологiї i
використанню
надр

5

21.10.2017

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї
лiцензiї (дозволу) дiючий.

1118

Державний комiтет
України по
21.10.1997
геологiї i
використанню
надр

21.10.2017

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї
лiцензiї (дозволу) дiючий.

4036

25.09.2006

Мiнiстерство
охорони
навколишнього
середовища
України

25.09.2026

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї
лiцензiї (дозволу) дiючий.

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв
автомобiльним транспортом

Опис

Дозвiл на застосування шкiдливих небезпечних
речовин 1,2,3 класу небезпеки, а також амiаку та
продуктiв роздiлення повiтря (за перелiком)

Опис

Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих
об'єктiв)

Опис

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки та на
експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв,
устатковання пiдвищеної небезпеки (за перелiком)

Опис

Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв
(списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв,
психотропних речовин i прекурсорiв"
Опис

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням
об'єктiв архiтектури

Опис

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами,
пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного
навчання

АГ №590139

Мiнiстерство
транспорту та
з'язку України
25.05.2011 Головна державна
iнспекцiя на
автомобiльному
транспортi

Необмежена

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї
лiцензiї (дозволу) необмежений.

Державна служба
гiрничого нагляду
1193/1194.13.30 12.11.2013
та промислової
безпеки України

11.11.2018

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Отримано
Дозволи №1193.13.30 та №1194.13.30.
Термiн дiї дозволiв дiючий.

АВ №583045

13.05.2011

Нацiональна
комiсiя з питань
регулювання
зв'язку України

29.01.2017

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї
лiцензiї (дозволу) дiючий.

741.13.15748.13.15

Державна служба
гiрничого нагляду
та промислової
13.11.2013 безпеки України,
Криворiзьке
гiрничопромислове
тери

12.11.2018

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї
лiцензiї (дозволу) дiючий.

АЕ №269502

Державна служба
України з
07.06.2013
контролю за
наркотиками

30.05.2018

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Строк дiї
лiцензiї з 30.05.2013 по 30.05.2018

АГ №575414

22.04.2011

Мiнiстерство
регiонального
розвитку та
будiвництва
України

22.11.2015

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї
лiцензiї (дозволу) дiючий.

АВ № 585619

01.06.2011

Мiнiстерство
освiти i науки,
молодi та спорту
України

25.02.2015

Опис

На право провадження дiяльностi з використання
джерел iонiзуючого випромiнювання

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї
лiцензiї (дозволу) дiючий

Центральна
державна iнспекцiя
з ядерної та
11.07.2012
радiацiйної
безпеки державної
iнспекцiї ядерного
регулюва

ОВ 060047

11.07.2017

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Номер
Опис лiцензiї (дозволу): ОВ 060047 (бланк серiя АА № 001365).Термiн
дiї лiцензiї (дозволу) дiючий.

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Fitch Ratings. Ltd.

міжнародне рейтингове
агентство

17.12.2013

Пiдтверджено
корпоративний рейтинг:
Довг

IV. 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)

Регiональне вiддiлення фонду
державного майна по
Днiпропетровськiй областi

13467337

49000 мiсто
Днiпропетровськ
Комсомольська, 58

0

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)

-

---

0
0

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Наглядова рада
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватна компанiя з обмеж.вiдпов. Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest
B.V.)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
24321697
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Одноособовим членом Наглядової ради Товариства є юридична особа - Приватна компанiя з
обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)
(Нiдерланди), реєстрацiйний №24321697, мiсцезнаходження: Александерштраат 23, 2514JM
Гаага, (Alexanderstraat 23, 2514 JM, The Hague, The Netherlands). У зв’язку з тим, що
одноособовим членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, то iнформацiя щодо
освiти, квалiфiкацiї, виробничого стажу, посади, яку особа займає на основному мiсцi роботи –
не надається. Особу обрано одноособовим членом Наглядової ради черговими Загальними
зборами акцiонерiв, що вiдбулися 19.04.2012 р. (протокол №1).
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2012 на 3 роки
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв
Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної
Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого
органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту Товариства.
Головними функцiями Наглядової ради Товариства є:
- визначення стратегiї розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
- забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання корпоративних
конфлiктiв;
забезпечення
ефективної
дiяльностi
Виконавчого
органу
Товариства.
Головна мета та задачi Наглядової ради Товариства:
- добросовiсне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання
дiяльностi Товариства, що забезпечує пiдтримання та рiст вартостi акцiй Товариства, а також
захист та можливiсть реалiзацiї акцiонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенцiйних конфлiктiв
iнтересiв;
забезпечення
ведення
постiйного
дiалогу
з
акцiонерами
Товариства;
забезпечення
формування
та
реалiзацiї
стратегiї
розвитку
Товариства;
- встановлює та пiдтримує необхiднi механiзми контролю за дiяльнiстю Виконавчого органу
Товариства, в тому числi монiторинг та оцiнку дiяльностi Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумiлих та прозорих критерiїв та процедур обрання (призначення) та
вiдзиву (замiщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членiв
Виконавчого органу Товариства;
- надає оцiнку планiв реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалiзацiєю;
- встановлює прозору систему оцiнки своєї дiяльностi в цiлому та кожного члену Наглядової
ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсацiї видаткiв,
пов'язаних iз виконанням Наглядовою радою своїх функцiй та повноважень, та надає їх для
затвердження Загальним зборам акцiонерiв Товариства;

- забезпечує створення системи управлiння фiнансовими ризиками. Наглядова рада
Товариства у своїх рiшеннях виходить iз необхiдностi дiяти справедливо по вiдношенню до
всiх акцiонерiв та не може враховувати iнтереси тiльки будь-якої однiєї групи акцiонерiв.
Наглядова рада Товариства як орган Товариства має свої печатку, штамп та бланк з
посиланням на належнiсть Наглядової ради до Товариства.
Кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними
зборами акцiонерiв Товариства.
Повноваження членiв Наглядової ради Товариства дiйснi з моменту обрання Загальними
зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдного складу членiв Наглядової ради Товариства та
припиняються в момент прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про
вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства (вiдповiдного складу), якщо iнше не
встановлено у вiдповiдному рiшеннi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або Статутом. За
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження вiдповiдного складу членiв
Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припиненi шляхом вiдкликання у будьякий час членiв Наглядової ради Товариства. Рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради
Товариства може бути прийняте тiльки у вiдношеннi всiх членiв Наглядової ради Товариства
вiдповiдного
складу.
Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акцiонерiв
Товариства.
У разi обрання Наглядової ради у складi однiєї особи усi рiшення Наглядової ради
приймаються такою особою одноособово та викладаються письмово.
Щодо iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди в тому числi у натуральнiй формi Наглядова рада не отримує винагороди у Товариствi
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левiцький Андрiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 950751 06.07.2000 Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища. Закiнчив Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут у 1989р. за спецiальнiстю
«Технологiя i комплексна механiзацiя вiдкритої розробки родовищ корисних копалин»,
квалiфiкацiя гiрничий iнженер
6) стаж керівної роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п’яти рокiв Левiцький Андрiй Павлович обiймав посади: 23.03.200924.09.2010 – Начальник управлiння виробництва структурного пiдроздiлу м. Кривий Рiг
Гiрничорудного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (м. Донецьк); 27.09.201031.10.2012 – Генеральний директор ПАТ «Iнгулецький ГЗК» (м.Кривий Рiг); 01.11.2012 -по
теперiшнiй час – Генеральний директор ПАТ «ПIВНГЗК».

8) дата обрання та термін, на який обрано
28.10.2012 01.11.2012-01.04.2015
9) Опис
Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здiйснює
керiвництво його поточною дiяльнiстю. Левiцький Андрiй Павлович призначений на посаду
Генерального директора рiшенням Наглядової ради ПАТ «ПIВНГЗК» №64 вiд 26.10.2012
року, термiном з 01.11.2012р по 01.04.2014р., а 01 квiтня 2014 року Наглядовою радою ПАТ
«ПIВНГЗК» прийнято рiшення №117 про продовження термiну повноважень Генерального
директора ПАТ «ПIВНГЗК» Левiцького Андрiя Павловича з 02.04.2014 року по 01.04.2015
року (включно). Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПАТ «ПIВНГЗК».
Повiдомлення в системi розкриття iнформацiї було розмiщено 02.04.2014 року.
Генеральний директор Товариства дiє в iнтересах та вiд iменi Товариства в межах,
передбачених законодавством України, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства.
Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед юридичними та
фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й
органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi
дiї, приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Генеральний директор Товариства самостiйно розпоряджається коштами, майном та
майновими правами Товариства у межах, що встановленi Статутом, внутрiшнiми
нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
та рiшеннями Наглядової ради Товариства.
Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства
та виконання покладених на Товариство завдань. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний
Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує та
забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рiшень.
На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхiдну
професiйну квалiфiкацiю та досвiд керiвної роботи. Кандидати на посаду Генерального
директора Товариства повиннi вiдповiдати наступним вимогам: мати вищу освiту, мати досвiд
роботи на керiвних посадах не менш 3 (трьох) рокiв, не бути членом Наглядової ради
Товариства або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Строк повноважень особи, що
обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається
рiшенням Наглядової ради Товариства. У випадку закiнчення строку, на який особа була
обрана на посаду Генерального директора Товариства i не прийняття Наглядовою радою
Товариства рiшення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та
функцiї, а також нести обов’язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття
Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання (звiльнення) особи з посади
Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду
Генерального директора Товариства.
Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на посаду Генерального директора
Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою
радою Товариства рiшення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є
пiдставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду, трудового договору
(контракту) iз Товариством.
До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань та дiй, що належать
до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в
тому числi i виключної компетенцiї цих органiв, зокрема Генеральний директор:
1. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiкоекономiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани
(бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає
звiти про їх виконання;
2. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-

економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та
перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та
розвитку, iнших планiв Товариства;
3. реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
4. виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради
Товариства, звiтує про їх виконання; на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає
звiти з окремих питань своєї дiяльностi;
5. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок
використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням
обмежень, встановлених Статутом;
6. розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком
внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
7. виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та
Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
та проектiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
8. приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв
Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;
приймає рiшення про заохочення та стягнень на працiвникiв Товариства;
9. органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо
органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства;
10. призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень,
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних
структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
11. самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв
(угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту потрiбно
одержати обов'язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової
ради Товариства на їх здiйснення;
12. виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та
врегулюваннi
колективних
трудових
спорiв
з
працiвниками
Товариства;
13. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження
нерухомого майна Товариства та об'єктiв незавершеного будiвництва Товариства;
14. органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо
розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
15. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює
дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах
та iнших об'єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб,
корпоративними правами яких володiє Товариство;
16. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо
вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних
прав iнших юридичних осiб;
17. пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi
Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за
виконання його умов.
18. визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв,
визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення
бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну
органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх
господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв,
регiстрiв i звiтностi.

19. в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог Статуту) видає довiреностi
(без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси,
захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини,
пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про
укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними
зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства.
20. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять
службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє
Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та
представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження
Наглядовiй радi Товариства.
Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi
заподiянi Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та мiра
вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.
Часткою у Статутному капiталi ПАТ «ПIВНГЗК» не володiє.
Iнформацiя щодо розмiру винагороди в тому числi у натуральнiй формi не розголошується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Левiцький А.П. має 24 роки
виробничого стажу, стаж керiвної роботи 16 рокiв, стаж роботи на посадi генерального
директора ПАТ «ПIВНГЗК» 1 рiк 2 мiсяцi. Основне мiсце роботи ПАТ "ПIВНГЗК" посада
Генеральний директор, нiяких посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гоян Наталя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 041708 24.11.1995 Жовтневим РВ Криворiзького Му УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища. Закiнчила Криворiзький технiчний унiверситет у 2007 роцi за спецiальнiстю «Облiк i
аудит», квалiфiкацiя спецiалiст з облiку i аудиту
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Гоян Наталя Володимирiвна призначена головним бухгалтером
Товариства Наказом Товариства № 136-к вiд 28.12.2010р. Iншi посади, якi обiймала Гоян
Наталя Володимирiвна протягом останнiх п’яти рокiв: 16.06.2006-27.12.2010 – заступник
головного бухгалтера з облiку та звiтностi ПАТ "ПIВНГЗК" (м. Кривий Рiг); 28.12.201008.04.2014 – головний бухгалтер ПАТ "ПIВНГЗК" (м. Кривий Рiг). На момент пiдготовки
цього звiту виникли змiни, а саме: Згiдно Наказу Генерального директора ПАТ «ПIВНГЗК» №
20-к вiд 08.04.2014 року, в зв'язку з переходом на iншу роботу Гоян Наталя Володимирiвна
звiльнена 08.04.2014 року з посади головного бухгалтера. Згiдно Наказу Генерального
директора ПАТ «ПIВНГЗК» № 22-к вiд 08.04.2014 року на перiод iснування вакансiї, з

09.04.2014 року виконання обов’язкiв головного бухгалтера покладено на Iванченко Олену
Вiкторiвну (паспорт АК 457354, виданий 09.03.1999р. Тернiвським РВ Криворiзького МУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Акцiями ПАТ «ПIВНГЗК» не володiє. У
посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Iванченко Олена Вiкторiвна обiймала посади: 25.02.200803.05.2011 – начальник вiддiлу з облiку собiвартостi головної бухгалтерiї ПАТ «ПIВНГЗК» (м.
Кривий Рiг); 04.05.2011-теперiшнiй час – заступник головного бухгалтера з облiку та звiтностi
ПАТ «ПIВНГЗК» (м. Кривий Рiг). Повiдомлення в системi розкриття iнформацiї було
розмiщено 09.04.2014 року.
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.10.2012 необмежений
9) Опис
Головний бухгалтер ПАТ «ПIВНГЗК» має повноваження: Впроваджувати облiкову полiтику
Товариства, засновану на єдиних методологiчних засадах i методах, передбачених
Нацiональними положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку та Мiжнародними
Стандартами Фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Керувати органiзацiєю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi
Товариства. Складанням статистичної, податкової та аналiтичної управлiнської звiтностi
пiдприємства. Формуванням фiнансової звiтностi згiдно iз загальними вимогами Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) з метою прозорого i зрозумiлого вiдображення
iнформацiї про фiнансове становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв
комбiнату.
1.Зокрема головний бухгалтер забезпечує:
1.1. Працездатнiсть системи збору, реєстрацiї та узагальнення iнформацiї в грошовому вимiрi
щодо майна, зобов'язань пiдприємства та їх руху шляхом суцiльного, безперервного i
документального облiку всiх господарських операцiй.
1.2. Застосування плану рахункiв для бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i
господарських операцiй комбiнату з урахуванням положень та «Iнструкцiї про застосування
Плану...», затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30.11.99 р. за № 291 (зi
змiнами та доповненнями).
1.3. Облiк коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей, готової продукцiї i
основних фондiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй,
пов'язаних з їх рухом.
1.4. Достовiрний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї
продукцiї, послуг, витрат на виконання будiвельно-монтажних та iнших робiт i послуг.
1.5. Органiзацiю бухгалтерського облiку державного матерiального резерву та контроль за
його виконанням.
1.6. Правильне нарахування та своєчасне перерахування усiх видiв податкiв i зборiв до
бюджету та iнших цiльових фондiв вiдповiдно до дiючого законодавства.
1.7. Облiк результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до
встановлених правил на основi достовiрної iнформацiї, вiдображеної в системi my SAP.
1.8. Проведення аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi за даними бухгалтерського облiку
та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, попередження втрат i
непродуктивних витрат.
1.9. Проведення монiторингу законодавчої бази та її змiн за напрямом роботи, з метою
коректного складання бухгалтерської та фiнансової звiтностi, правильної постановки i ведення
бухгалтерського облiку та захисту пiдприємства вiд штрафних санкцiй зi сторони податкових
органiв.
1.10. Достовiрне та своєчасне складання та надання вiдповiдним органам мiсячної,
квартальної, рiчної фiнансової, податкової, управлiнської та iнших видiв звiтностi, у тому
числi про державний матерiальний резерв.
1.11. Надання користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий

стан, результати дiяльностi та рух основних фондiв Товариства, для прийняття ними
управлiнських рiшень.
1.12. Дотримання порядку оформлення та подачi до облiку первинних документiв усiма
пiдроздiлами, службами i працiвниками.
1.13. Правильнiсть i своєчаснiсть проведення рiчної iнвентаризацiї активiв, зобов'язань та
розрахункiв по пiдприємству, вiдображення в облiку результатiв iнвентаризацiї не пiзнiше
дати закриття рiчної фiнансової звiтностi.
1.14. Оформлення матерiалiв по нестачах i розкраданнях коштiв i товарно-матерiальних
цiнностей, контроль над передачею їх у необхiдних випадках у слiдчi та судовi органи.
1.15. Органiзацiю, разом з iншими пiдроздiлами i службами, взаємних перевiрок,
документальних ревiзiй, пiдготовку пропозицiй щодо полiпшення їх роботи.
1.16. Використання сучасних засобiв автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт i методiв
бухгалтерського облiку.
7. Конфiденцiйнiсть iнформацiї, що стала вiдома пiд час виконання посадових обов'язкiв.
2. Головний бухгалтер має вживати необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку,
контролювати:
2.1. вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
2.2. Дотримання встановлених норм запасiв; своєчасне i правильне нарахування зносу
основних засобiв та iнших необоротних активiв.
2.3. Дотримання встановлених правил оформлення приймання та вiдпуску товарноматерiальних цiнностей.
2.4. Суворе дотримання фiнансової i касової дисциплiни.
2.5. Дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань,
матерiальних цiнностей державного матерiального резерву, з метою перевiрки i
документального
пiдтвердження
їх
наявностi,
стану
та
оцiнки.
2.6. Законнiсть списання дебiторської, кредиторської заборгованостi, нестач, а також iнших
втрат.
2.7. Пiдготовку та надання достовiрної iнформацiї за напрямком роботи для своєчасного та
якiсного формування бiзнес-плану пiдприємства, звiту щодо корпоративної соцiальної
вiдповiдальностi.
2.8. Правильнiсть вiдображення результатiв операцiй, iнших подiй та обставин у вiдповiдностi
з визначеннями та критерiями визнання активiв, зобов?язань, доходiв та витрат, наведеними у
Концептуальнiй
основi
Мiжнародних
стандартiв
фiнансової
звiтностi.
2.9. Дотримання методик складання звiтностi за мiжнародними стандартами та встановленого
порядку подання фiнансових звiтiв.
2.10. Збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх у встановленому
порядку до архiву.
2.11. Своєчаснiсть, правильнiсть i повноту нарахування та перерахування податкiв та зборiв до
бюджетiв всiх рiвнiв та подання звiтiв до СДПI.
Головний бухгалтер здiйснює безпосереднє керiвництво персоналом головної бухгалтерiї,
контроль результатiв його роботи, стану трудової та виробничої дисциплiни; аналiз та оцiнку
рацiональностi використання матерiальних, трудових i грошових ресурсiв комбiнату,
ефективностi iнвестицiй та кредитної полiтики; кординацiю роботи зовнiшнiх аудиторiв пiд
час
проведення
перевiрок
та
пiдтвердження
щорiчної фiнансової звiтностi.
Головний бухгалтер бере участь у формуваннi та впровадженнi договiрної, фiнансової,
податкової та облiкової полiтики пiдприємства, пiдготовцi заходiв, якi попереджують
виникнення недостач i незаконне використання грошових коштiв, ТМЦ, порушення
фiнансового i господарського законодавства. Органiзовує ведення претензiйно-позовної
роботи за договорами, за якими головна бухгалтерiя здiйснює контроль оформлення та
виконання договорiв (контрактiв), що укладаються Товариством.
Часткою у Статутному капiталi ПАТ «ПIВНГЗК» не володiє.
Iнформацiя щодо розмiру винагороди в тому числi у натуральнiй формi не розголошується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Гоян Н.В. має 21 рiк виробничого стажу, стаж керiвної роботи 12 рокiв, стаж роботи на посадi
головгоно бухгалтера ПАТ «ПIВНГЗК» 3 роки 2 мiсяцi. Головний бухгалтер Товариства
нiяких посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової
особи
на
розкриття
паспортних
даних
про
це
зазначається
у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
Дата
Кількість
видачі, орган, який
внесення
акцій
видав)* або
до реєстру
(штук)
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи

1

2

3

Наглядова
рада

Приватна компанiя з
обм.вiдпов.Метiнвест Б.В.
(Private Limited Liability
Company Metinvest B.V.)

Генеральний
директор

Головний
бухгалтер

4

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
прості на
привілейовані привілейовані
іменні пред'явника
іменні
на пред'явника

5

6

7

8

9

10

24321697

100

0.000004

100

0

0

0

Левiцький Андрiй
Павлович

АК 950751 06.07.2000
Центрально-Мiський РВ
Криворiзького МУ УМВС
України в
Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Гоян Наталя
Володимирiвна

АЕ 041708 21.11.1995
21.11.1995 Жовтневий РВ
Криворiзького МУ УМВС
України в
Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

100

0.000004

100

0

0

0

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

1066 Cyprus,
Themistokli Dervi,3
Nicosia, JULIA HOUSE

1804240583

78.3065

1804240583

0

0

0

1066 Cyprus,
Themistokli Dervi,3
Nicosia, JULIA HOUSE

487233454

21.1466

487233454

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

0

0

0

0

0

0

99.4531

2291474037

0

0

0

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Privat company
limited by shares
«MetalUkr Holding
Limited»

182834

SCM Holddings
Limited

НЕ222759

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

-

---

Дата
внесення
до реєстру

Дата
внесення
до реєстру

Усього 2291474037

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

Кількість за видами акцій
прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

18.04.2013

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

63.4424
У 2013 роцi було проведено Загальнi збори акцiонерiв Товариства за 2012 рiк.
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ПIВНГЗК» в особi Приватної компанiї з обмеженою
вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), на рiчних
Загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 18 квiтня 2013 року (Протокол №1 вiд 18.04.2013 року)
було пiдведено пiдсумки дiяльностi Товариства за 2012 рiк та розглянутi наступнi питання порядку
денного:
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк.
5. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi.
6. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7.Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради,
встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договору з членом Наглядової ради.
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi.
Перелiк акцiонерiв, якi мали право на участь у Загальних зборах, було складено у вiдповiдностi до
вимог дiючого законодавства про депозитарну систему України, а саме на 24 годину 00 хвилин
12.04.2013 року.
На зборах акцiонери заслухали i затвердили звiт Генерального директора, заслухали звiт Наглядової
ради Товариства i затвердили фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк. Акцiонери вирiшили, прибуток
отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2012 роцi в розмiрi 3 534 477 100,57 гривень
(три мiльярди п’ятсот тридцять чотири мiльйони чотириста сiмдесят сiм тисяч сто гривень 57
копiйок), залишити нерозподiленим. Зборами розглянуто та затверджено запропонованi змiни до
Статуту Товариства. Затвердили умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься мiж
Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства. Уповноважили Голову Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства укласти та пiдписати цивiльно-правовий договiр мiж Товариством та
одноособовим членом Наглядової ради Товариства. Встановиии виконання обов’язкiв одноособовим
членом Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi. На
пiдставi ч.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» акцiонери попередньо схвалили
укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дати
проведення цих загальних зборiв.
чергові

позачергові

X
31.03.2014
99.4963
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ПIВНГЗК» в особi Приватної компанiї з обмеженою
вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), на рiчних
Загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 31 березня 2014 року (Протокол №2 вiд 31.03.2014 року)
було пiдведено пiдсумки дiяльностi Товариства за 2013 рiк та розглянутi наступнi питання порядку
денного:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
5. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
6. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi.
8. Вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Перелiк акцiонерiв, якi мали право на участь у Загальних зборах, було складено у вiдповiдностi до
вимог дiючого законодавства про депозитарну систему України, а саме на 24 годину 00 хвилин
25.03.2014 року.
На зборах акцiонери заслухали i затвердили звiт Генерального директора, заслухали звiт Наглядової
ради Товариства i затвердили фiнансову звiтнiсть за 2013рiк. Акцiонери вирiшили, прибуток
отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2013 роцi в розмiрi 4 441 637 878,39 гривень
(чотири мiльярда чотириста сорок один мiльйон шiстсот тридцять сiм тисяч вiсiмсот сiмдесят вiсiм
гривень 39 копiйок), залишити нерозподiленим. Зборами розглянуто та затверджено запропонованi
змiни до Статуту Товариства.
На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» акцiонери попередньо схвалили
укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дати
проведення загальних зборiв.
На пiдставi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» акцiонери попередньо схвалили
укладення значних правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якi вчинятимуться Товариством
протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Документiв фiнансування
як правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з компанiєю Meтiнвeст Б.В. у зв’язку з: (i)
наданням/отриманням кредитiв (позик) компанiєю Метiнвест Б.В. або юридичними особами,
пов’язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство), та/або (ii) залученням
фiнансування (у тому числi шляхом випуску боргових цiнних паперiв на внутрiшнiх та/або
мiжнародних ринках капiталу з процентною ставкою i термiнами погашення, передбаченими умовами
розмiщення вiдповiдних боргових цiнних паперiв) компанiєю Метiнвест Б.В. або юридичними
особами, пов’язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство), граничною
вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 2 000 000 000,00 (два мiльярди) доларiв США за
офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування
дивідендів на
одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

4894484058.75

0

4816646885.63

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів

Опис

Дивiдендна полiтика ПАТ «ПIВНГЗК» заснована на балансi iнтересiв Товариства та його
акцiонерiв при визначеннi розмiрiв дивiдендних виплат, на пiдвищеннi iнвестицiйної
привабливостi Товариства i його капiталiзацiї, на повазi i суворому дотриманнi прав акцiонерiв,
передбачених
дiючим
законодавством
України
i
Статутом
Товариства.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПIВНГЗК», що вiдбулися 31.03.2014 року, рiшення про
виплату дивiдендiв за пiдсумками 2013 року не приймалося. Всього в 2013 роцi акцiонерам
Товариства виплачено дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2004-2011 роках – 4 894 484 058,75 грн.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПIВНГЗК», що вiдбулися 18.04.2013 року, рiшення про
виплату дивiдендiв за пiдсумками 2012 року не приймалося. Всього в 2012 роцi акцiонерам
Товариства виплачено дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2011 р. та за попереднi роки – 4 816 646
885,63 грн.
Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2011 року було прийнято загальними зборами
акцiонерiв, що вiдбулися 19.04.2012 р. Сума нарахованих дивiдендiв – 6 161 524 000,00 грн. Розмiр
дивiдендiв на одну акцiю – 2,674 грн. Всього в 2011 роцi акцiонерам Товариства виплачено
дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2010 р. та за попереднi роки –4 033 420 110,57 грн.
Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2010 року було прийнято загальними зборами
акцiонерiв, що вiдбулися 25.03.2011 р. Сума нарахованих дивiдендiв – 3 198 187 746,61 грн. Розмiр
дивiдендiв на одну акцiю – 1,39 грн. Всього в 2010 роцi акцiонерам Товариства виплачено
дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2009 р. та за попереднi роки – 2 297 652 952,28 грн.
Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2009 року було прийнято загальними зборами
акцiонерiв, що вiдбулися 31.03.2010р. Сума нарахованих дивiдендiв – 5 614 517 059,18 грн. Розмiр
дивiдендiв на одну акцiю – 2,437 грн. Всього в 2009 роцi акцiонерам Товариства виплачено
дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2008 р. та за попереднi роки – 105 250 329,87 грн.
Примiтка: Дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками
дiяльностi у звiтному та попередньому роках та Дати виплати дивiдендiв, за результатами звiтного
та попереднього роках не заповнюються – тому що дивiденди не нараховувались. Iнформацiя за
привiлейованими акцiями вiдсутня - випуску привiлейованих акцiй не було.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Об'єднана реєстрацiйна
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя» Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

83050 Донецька - мiсто Донецьк Унiверситетська, 52

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 507121
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.12.2009

Міжміський код та телефон

0623046543

Факс

0623371041

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

ТОВ «Об'єднана реєстрацiйна компанiя» - Збарiгач емiтента, обраний
загальними зборами акцiонерiв вiд 31.03.2010р., згiдно договору надає
ПАТ «ПIВНГЗК» послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у
цiнних паперах власникам, якi були зареєстрованими особами в
реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату припинення ведення
реєстру- 24.06.2010р., зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи обслуговування договорiв на фiнансових ринках
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 м. Київ - мiсто Київ Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

0445854240

Факс

0445854240

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках" (поппереднє
найменування Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв») - Депозитарiй обраний загальними
зборами акцiонерiв 31.03.2010р., згiдно договору, до 10.10.2013 року
надавав ПАТ «ПIВНГЗК» послуги щодо обслуговування випуску
цiнних паперiв Емiтента: прийом на зберiгання вiд Емiтента
глобального(их) тимчасового(их) сертифiкату(iв) випуску(iв) цiнних
паперiв Емiтента, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних
паперах.
Вiдповiдно до Рiшення НКЦБФР № 2095 вiд 01.10.2013 року щодо
погодження плану-графiку передачi цiнних паперiв на депозитарне
обслуговування
вiд
Публiчного
акцiонерногое
товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
ринках" (попереднє найменування Приватне акцiонерне товариство

«Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв») до Публiчного
акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далi
ПАТ "НДУ") та п. 16.10.1.20 Статуту ПАТ "ПIВНГЗК" Наглядовою
радою Товариства було прийнято рiшення про обрання ПАТ "НДУ"
депозитарiєм. який буде обслуговувати випуск цiнних паперiв
Товариства у бездокументарнiй формi.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ»
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ - мiсто Київ Б.Грiнченка 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0442796540

Факс

0442791322

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Рiшенням НКЦПФР № 2092 вiд 01.10.2013 року зареєстрованi
Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв, поданих ПАТ
«НДУ», та надано ПАТ «НДУ» статусу Центрального депозитарiю.
Вiдповiдно до Рiшення НКЦБФР № 2095 вiд 01.10.2013 року щодо
погодження плану-графiку передачi цiнних паперiв на депозитарне
обслуговування
вiд
Публiчного
акцiонерногое
товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових
ринках" (попереднє найменування Приватне акцiонерне товариство
«Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв») до Публiчного
акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далi
ПАТ "НДУ") та п. 16.10.1.20 Статуту ПАТ "ПIВНГЗК" Наглядовою
радою Товариства було прийнято рiшення про обрання ПАТ "НДУ"
депозитарiєм. який буде обслуговувати випуск цiнних паперiв
Товариства у бездокументарнiй формi.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

01004 м. Київ - мiсто Київ Шовковична, 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ 399339
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

0444957474

Факс

0444957473

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» надає ПАТ «ПIВНГЗК», згiдно

укладеного договору, послуги щодо: включення до Бiржового реєстру
ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» простих iменних акцiй у
бездокументарнiй формi ПАТ «ПIВНГЗК» (далi - Заявленi цiннi
папери) в порядку та на умовах, визначених Правилами ПАТ
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА» (далi - Правила); здiйснення, передбачених
Правилами дiй щодо пiдтримки Заявлених цiнних паперiв в
Бiржовому списку з включенням до Бiржового реєстру (проходження
процедури лiстингу), при умовi дотримання вимог визначених
Правилами та/або чинним законодавством; проводити експертизу
документiв, якi подаються Емiтентом вiдповiдно до вимог Правил для
включення Заявлених цiнних паперiв до Бiржового списку та контроль
за вiдповiднiстю цiнного папера та показникiв емiтента вимогам
лiстингу, а також для пiдтримання Заявлених цiнних паперiв у
вiдповiдному котирувальному списку бiржового реєстру в
подальшому, при умовi дотримання вимог, визначених Правилами
та/або рiшеннями НКЦБФР.
Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПФТС»
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 м. Київ - мiсто Київ Шовковична, 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД 210344
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

0442775000

Факс

0442775001

Вид діяльності

дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» надає ПАТ «ПIВНГЗК «послуги згiдно
укладеного Договору предметом якого є: умови, склад та порядок
обмiну iнформацiєю стосовно цiнних паперiв, допуск цiнних паперiв
до торгiвлi на ПФТС шляхом їх включення до Бiржового Списку, а
також обiг цiнних паперiв на ПФТС (пiдтримання цiнних паперiв у
Бiржовому Списку). Згiдно умов договору Цiннi папери Товариства
пiдтримуються у Бiржовому Списку з їх включенням до Бiржового
Реєстру або без їх включення до Бiржового Реєстру в залежностi вiд
вiдповiдностi цiнних паперiв вимогам до лiстингових цiнних паперiв,
визначеним Правилами ПФТС та нормативно-правовими актами
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «Форум»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23070374

Місцезнаходження

53020 Дніпропетровська Криворiзький селище Лозуватка Ленiна,9

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0733
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0564262936

Факс

0564262586

Вид діяльності

Аудиторська дiяльсть

Опис

Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги ПАТ
«ПIВНГЗК» про достовiрнiсть фiнансової звiтностi, згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя «Аска»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

83052 Донецька - мiсто Донецьк проспект Iллiча, 100

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ 569965
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

0623483800

Факс

0623483887

Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

Опис

Страхова компанiя «Аска» надавало ПАТ «ПIВНГЗК» послуги
ризикового страхування, згiдно укладених договорiв.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЮКК «Апрiорi»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33557110

Місцезнаходження

53800 Дніпропетровська Апостоловський Апостолово Гагарiна, 59

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

0564397984

Факс

0564397984

Вид діяльності

Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська
дiялiнiсть

Опис

ТОВ ЮКК «Апрiорi» здiйснює абонентне юридичне обслуговування
ПАТ «ПIВНГЗК».

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВВА КОМПАНIЯ «ЮРИК КОМ»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33243432

Місцезнаходження

50086 Дніпропетровська Довгiнцевський мiсто Кривий Рiг Отто
Брозовського, 74А

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

0564397794

Факс

0564397794

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права. Консультування з питань комерцiйної
дiльностi й керування

Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВВА КОМПАНIЯ «ЮРИК КОМ»
здiйснює абонентне юридичне обслуговування ПАТ «ПIВНГЗК».

Повне найменування юридичної особи або Fitch Ratings. Ltd.
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Корпорація

Код за ЄДРПОУ

1316230

Місцезнаходження

- Англiя - 30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN, UK -

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+44 (0) 20 3530 1000

Факс

+44 (0) 20 3530 2524

Вид діяльності

Кредитний аналiз, кредитна оцiнка, Мiжнароднi та нацiональнi
рейтинги

Опис

Fitch Ratings - мiжнародне рейтингове агентство, дiяльнiсть якого
нацiлена на надання своєчасних i точних оцiнок кредитоспроможностi
емiтентiв, здiйснення високоякiсного кредитного аналiзу i надання
першокласних аналiтичних послуг емiтентам, iнвесторам i банкiрам.
Агентство володiє глибокими аналiтичними знаннями i "критичною
масою" досвiду, якi використовуються iнвесторами i компанiями по
управлiнню ризиками при проведеннi iнновацiйних операцiй на
ринках капiталу, охоплюючих всi класи активiв, галузi промисловостi
i сектори ринку. Грунтуючись на органiчному зростаннi компанiї i
серiї стратегiчних поглинань iнших агентств, Fitch Ratings демонструє
бурхливе зростання протягом двох останнiх десятилiть, результатом
якого з'явилася присутнiсть компанiї по всьому свiту, на всiх ринках
iнструментiв з фiксованим доходом. Штаб-квартири Fitch Ratings
знаходяться в Нью-Йорку i Лондонi. Агентство також має 49 офiсiв в
бiльш нiж 90 країнах свiту. Fitch є дочiрньою компанiєю Fimalac,
мiжнародної фiнансової групи з штаб-квартирою в Парижi, Францiя.
Fitch працює з широким спектром емiтентiв з Росiї i СНД вже бiльше
15 рокiв i присвоює мiжнароднi i нацiональнi кредитнi рейтинги
банкам, небанкiвським фiнансовим органiзацiям, страховим
компанiям, емiтентам корпоративного сектора, регiональним i
мiсцевим органам влади, суверенним урядам. Fitch також рейтингує
випуски боргових iнструментiв з фiксованим доходом i операцiї
структурного фiнансування.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
Найменування органу,
Міжнародний
свідоцтва про
реєстрації
що зареєстрував
ідентифікаційний
реєстрацію
випуску
випуск
номер
випуску
1

29.04.2010

Опис

2

3

4

133/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

UA4000066922

Тип цінного
паперу
5

Форма
Номінальна Кількість
існування та
вартість
акцій
форма випуску акцій (грн)
(штук)
6

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

7

0.25

8

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9

10

2304075800 576018950.00

100

В 1997 роцi Товариством здiйснено перший випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 971475800 штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму
242 868 950,00 грн.
В 2005 роцi з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв на модернiзацiю та реконструкцiю виробництва i поповнення обiгових коштiв емiтент
здiйснив додатковий випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 1 224 000 000 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 306 000 000,00 грн.
За пiдсумками проведеної емiсiї Статутний фонд склав 2 195 475 800 штук простих iменних акцiй на загальну 548 868 950,00 грн.
В 2006 роцi з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв, було здiйснено додатковий випуск простих именних акцiй у кiлькостi 108 600 000 штук,
номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 27 150 000 грн. За пiдсумками проведеної емiсiї Статутний фонд склав 2 304 075 800 штук простих
iменних акцiй на загальну суму 576 018 950 грн.
Згiдно ст.20 Закону України «Про акцiонернi товариства», який набрав чинностi 30.04.2009 року, загальними зборами акцiонерiв пiдприємства, що
вiдбулися 31 березня 2010 року, було прийнято рiшення про переведення (дематерiалiзацiю) випуску простих iменних акцiй документарної форми
iснування у бездокументарну форму iснування. Своїм рiшенням Загальнi збори акцiонерiв затвердили текст та порядок повiдомлення акцiонерiв, щодо
прийнятого рiшення. Були обранi: Депозитарiй, для обслуговування випуску акцiй Товариства, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю та
Зберiгач, у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Державною комiсiєю
з цiнних паперiв та фондового ринку за № 197/1/06 вiд 27.04.2006 року було анульовано в зв'язку зi змiною форми iснування випуску акцiй
документарної
форми
на
бездокументарну,
та
отримано
нове
свiдоцтво
за
№133/1/10
вiд
29.04.2010
року.
З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» i на пiдставi рiшення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства що були розпочатi 25 березня 2011 року та завершенi пiсля перерви 31 березня 2011 року (Протокол №1 вiд 25.03.2011 року) в
реквiзитах ВАТ «ПiвнГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023) вiдбулися змiни, а саме: визначено тип товариства - публiчне акцiонерне товариство та змiнено i
затверджено повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО - ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ», скорочене найменування Товариства - ПАТ «ПIВНГЗК».
У вiдповiдностi до вимог статтi 24 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Роз'яснення ДКЦПРФ № 12 вiд 08.09.2011р. «Про порядок
застосування абзацу другого част.1. ст.24 ЗУ «Про акцiонернi товариства», цiннi папери ПАТ «ПIВНГЗК» включено до Бiржового Списку фондової
бiржi ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Тобто, згiдно Правил Фондової бiржi ПФТС, зареєстрованих Рiшенням ДКЦПФР № 498 вiд
13.05.2011р., акцiї Товариства внесено до Списку позалiстингових цiнних паперiв з нульовим котирувальним рiвнем з 13.09.2011 року.
На пiдставi заяви Товариства, вiдповiдно до рiшення Котирувальної комiсiї ПАТ «Українська бiржа» №823 вiд 13.02.2013 року акцiї iменнi простi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (UA4000066922) 14 лютого 2013 року
включено до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа». ПАТ «ПIВНГЗК», як емiтент, не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на
внутрiшньому та зовнiшньому ринках.

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№
з/п

Дата зарахування
акцій на рахунок
емітента

Кількість акцій,
що викуплено
(шт.)

Дата реєстрації випуску
акцій, що викуплено
(шт.)

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій,
що викуплено

Найменування органу, що
зареєстрував випуск акцій, що
викуплено

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

25.06.2013

856430

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.03717

2

27.06.2013

454385

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.01972

3

01.07.2013

545500

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.02368

4

02.07.2013

113537

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.00493

5

03.07.2013

17900

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.00078

6

05.07.2013

7640

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.00033

7

08.07.2013

2200

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.00010

8

09.07.2013

111000

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.00482

9

10.07.2013

7700

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку 0.00033

0.00033

10

11.07.2013

37000

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.00161

11

12.07.2013

2000

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.00009

12

16.07.2013

39700

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.00172

13

22.07.2013

199350

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.00865

14

20.08.2013

800

29.04.2010

133/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.00003

XI. Опис бізнесу
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ» веде видобуток i збагачення залiзистих кварцитiв пiвнiчної частини Криворiзького
залiзорудного басейну. Видобуток руди в кар'єрах ведеться вiдкритим способом iз застосуванням
буропiдривних
робiт
та
вивезенням
вскришних
порiд
у
зовнiшнi
вiдвали.
Iсторiя пiдприємства бере свiй початок з Наказу про вибiр майданчика пiд будiвництво Пiвнiчного
гiрничо-збагачувального комбiнату, який був виданий Мiнiстерством Чорної Металургiї СРСР 5
сiчня 1953 року. Народження комбiнату почалося з Постанови ЦК КПРС та Ради Мiнiстрiв СРСР
№ 943 вiд 19.04.1958 року "Про розвиток залiзорудної i марганцевої промисловостi СРСР", у якiй
передбачалося
будiвництво
Пiвнiчного
гiрничо-збагачувального
комбiнату.
Першi тони концентрату були виробленi в 1963 роцi на збагачувальнiй фабрицi №1, а через 9 рокiв
на фабрицi огрудкування №1 розпочалося виробництво залiзорудних обкотишiв.
У жовтнi 1996 року Наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по
Днiпропетровськiй областi №12/253-АО державний Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат
було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат".
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 березня 2011 року з метою приведення
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» в
реквiзитах Товариства вiдбулися змiни, а саме, визначено тип товариства - публiчне акцiонерне
товариство; змiнено та затверджено: повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО - ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», скорочене
найменування Товариства - ПАТ «ПIВНГЗК».
Упродовж виробничої дiяльностi комбiнат, безперервно розбудовувався й розширювався,
перетворившись у потужне гiрничодобувне пiдприємство з повним циклом пiдготовки доменної
сировини, включаючи видобуток руди її збагачення i огрудкування.
В 2013 роцi у ПАТ "ПIВНГЗК" злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалося.
Виробничий потенцiал комбiнату розташований на територiї 7200 гектарiв i складає найбiльший
промислово-виробничий комплекс в Європi iз закiнченим циклом пiдготовки доменної сировини.
Станом на 31.12.2013 року органiзацiйна структура ПАТ «ПIВНГЗК» нараховує 28 структурних
пiдроздiлiв. До структури входить 25 промислових цехiв, серед яких основними є Першотравневий i Ганнiвський кар'єри, 2 гiрничотранспортнi цехи, 3 дробильнi фабрики, 2
рудозбагачувальнi фабрики, 2 цехи по виробництву обкотишiв, управлiння залiзничного
транспорту.
Виробничу дiяльнiсть комбiнату пiдтримують 3 допомiжнi структурнi пiдроздiли невиробничого
характеру.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ «ПIВНГЗК» за 2013
рiк становить 6665 чол. Кiлькiсть працiвникiв, якi не перебувають в облiковому складi
(позаштатнi) становить 32 чол., з них:
- 5 чол., якi працюють за сумiсництвом;
- 27 чол., якi працюють за цивiльно-правовими договорами (трудовими угодами).
Оплата працi працiвникiв ПАТ «ПIВНГЗК» здiйснювалася в 2013 р. вiдповiдно до чинного
законодавства України, Генеральної i Галузевої угод, «Положення про оплату працi», премiювання
та iншi виплати за рахунок фонду оплати працi працiвникiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПIВНIЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ».
Одним iз прiоритетних напрямкiв розвитку комбiнату є впровадження сучасних методiв
управлiння персоналом, якi дозволяють враховувати вклад працiвникiв в кiнцевий результат
дiяльностi комбiнату та стимулювати до пiдвищення професiйної квалiфiкацiї та розвитку. Так, з
01.04.2007 року у ПАТ «ПIВНГЗК» дiє багаторiвнева система оплати працi, розроблена за
методикою компанiї HayGroup.

Фонд оплати працi усiх працiвникiв ПАТ «ПIВНГЗК» за 2013 рiк становить 413908,5 тисяч
гривень. Середня заробiтна плата штатних працiвникiв збiльшилась в порiвняннi з 2012 р. на 4,17%
i склала за 2013 рiк 5175 грн. Комбiнат не має заборгованостi по виплатi заробiтної плати i сплатi
податкiв в бюджет та позабюджетнi фонди.
Ефективнiсть i успiшнiсть будь-якого пiдприємства залежить, насамперед, вiд персоналу, його
ступеня розвитку i професiоналiзму. Стратегiя ПАТ «ПIВНГЗК» - завжди вiдповiдати свiтовим
стандартам у виробництвi, в охоронi працi i в розвитку своїх працiвникiв. Система навчання та
розвитку персоналу комбiнату створена та працює як цiлiсний злагоджений механiзм, який
вiдповiдає цiлям, завданням i потребам як комбiнату в цiлому,так i кожного спiвробiтника зокрема,
i охоплює всi категорiї спiвробiтникiв – вiд робiтникiв до ТОП-менеджерiв.
Основоположними
принципами
системи
навчання
та
розвитку
персоналу
є:
1.Випереджаючий характер: розвиток перспективних знань i навичок персоналу у вiдповiдностi зi
стратегiєю компанiї.
2.Системнiсть: зв'язок розвитку персоналу з полiтикою управлiння персоналом.
3.Зв'язок з плануванням персоналу: вдосконалення системи планування на основi врахування
поточних i перспективних потреб виробництва.
4.Безперервнiсть:
постiйне
оновлення
знань
та
розвиток
практичних
навикiв.
5.Корпоративнiсть: навчання i розвиток базується на цiнностях та нормах корпоративної культури.
6.Рiвнi можливостi: створення рiвних можливостей для розвитку всiх спiвробiтникiв комбiнату.
7.Iндивiдуальний пiдхiд: формування навчальних програм вiдповiдно до потреб
спiвробiтникiв/цiльових груп.
8.Ефективнiсть: контроль спiввiдношення витрат ресурсiв i необхiдної якостi навчальних програм.
9.Якiсть: вимоги до професiоналiзму викладачiв, внутрiшнiх/корпоративних тренерiв, матерiальнотехнiчного оснащення.
Враховуючи стратегiчнi прiоритети комбiнату, основною задачею вiддiлу навчання та розвитку
персоналу є забезпечення структурних пiдроздiлiв комбiнату робiтниками, якi мають необхiдний
рiвень квалiфiкацiї та компетенцiї. Ця задача вирiшується шляхом системного навчання та
розвитку персоналу за основними напрямками:
- Навчання персоналу з питань охорони працi та промислової безпеки.
- Професiйне навчання.
- Менеджерське навчання.
- Навчання та розвиток Кадрового резерву.
- Iнтеграцiйне навчання.
- Цiльове навчання.
Метою навчання персоналу з питань охорони працi та промислової безпеки є надання, оновлення
та вдосконалення знань i вмiнь, необхiдних для ефективного вирiшення завдань з питань охорони
працi пiд час професiйної дiяльностi працiвникiв ПАТ «ПIВНГЗК». Навчання за даним напрямком
проводиться у зв’язку з введенням в дiю нових або переглянутих нормативно-правових актiв з
охорони працi, змiною технологiчного процесу, замiною/модернiзацiєю обладнання з урахуванням
перiодичнiсть навчання, регламентованої нормативно-правовими актами з охорони працi. Також
необхiднiсть навчання з питань охорони працi та промислової безпеки зумовлена результатами
виробничої дiяльностi пiдприємства, а саме порушеннями вимог нормативних актiв з охорони
працi. Навчання персоналу проводиться вiдповiдно до специфiки виконуваних робiт, реалiзацiї
стратегiї нарощування iнтелектуального потенцiалу, спрямованої на вирiшення актуальних бiзнесi органiзацiйних завдань.
Завданням навчання персоналу з питань охорони працi та промислової безпеки є:
- Лiквiдацiя розриву мiж квалiфiкованими вимогами до посади та професiйними якостями
працiвникiв шляхом пiдвищення компетенцiї.
- Побудова корпоративної культури, формування нової, позитивної виробничої культури i
усвiдомленого ставлення в питаннях безпеки працi.
Не менш важливе значення на ПАТ «ПIВНГЗК» придiляється навчанню та розвитку робiтничих
кадрiв, а саме: професiйнiй пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї. Навчання
робiтникiв на пiдприємствi здiйснюється згiдно Лiцензiї Мiнiстерства освiти i науки України.

Також з метою пiдготовки висококвалiфiкованих робiтникiв, здатних оцiнювати робочу ситуацiю,
пропонувати i впроваджувати рацiоналiзаторськi рiшення, що ведуть до зниження собiвартостi
продукцiї та безперебiйної роботи структурних пiдроздiлiв, у 2013р. на комбiнатi розроблений i
стартував проект «Пiдвищення якостi професiйно-технiчної навчання». В рамках реалiзацiї
проекту
працює
програма
«Школа
професiйної
майстерностi».
Метою програми є:
- Удосконалення професiйної майстерностi квалiфiкованих працiвникiв.
- Пiдвищення ефективностi працi, поглиблене вивчення справи для якiсного виконання своїх
функцiональних обов'язкiв.
- Розвиток першокласних працiвникiв не тiльки як вiдмiнних фахiвцiв, але i ефективних членiв
трудової
команди.
Для учасникiв проекту розробленi наступнi модулi програми:
- Модуль №1. Семiнар «Бережливе пiдприємство» в рамках системи безперервного вдосконалення
виробничої дiяльностi - для застосування на практицi iнструментiв бережливого пiдприємства з
метою мiнiмiзацiї втрат на робочих мiсцях.
- Модуль №2. Тренiнг «Ефективне командна взаємодiя» - з метою придбання навичок роботи в
командi, швидкого прийняття рiшень в нестандартних ситуацiях.
- Модуль №3. «Удосконалення професiйної майстерностi квалiфiкованих працiвникiв за професiєю
на робочих мiсцях» шляхом закрiплення учасникiв навчання за наставниками, а саме:
висококвалiфiкованими фахiвцями з вiдповiдної професiї для систематизацiї знань та
вiдпрацювання навичок, необхiдних для ефективної роботи.
Навчання за даними модулями програми продовжується, реалiзацiя проекту буде здiйснюватись у
наступному роцi.
У зв’язку з постiйним оновленням технiчної бази, впровадженням iнновацiйних технологiй процес
пiдвищення квалiфiкацiї персоналу є системним i безперервним. Виходячи з аналiзу потреб
пiдприємства адаптуються наявнi та розробляються новi програмнi продукти, проводяться
комплекснi навчальнi програми, направленi на придбання та вдосконалення професiйних знань,
умiнь робiтникiв, якi працюють на новому обладнаннi, з новими комп’ютерними системами,
програмами та установками.
У 2013р. на ПАТ «ПIВНГЗК» запущено в експлуатацiю нову електронну систему SAP в рамках
проекту «Трансформацiя та впровадження SAP», що дозволило унiфiкувати всi бiзнес-процеси та
звiтнiсть за всiма напрямками, зробити їх бiльш прозорими для керуючої компанiї в єдинiй
системi, а також забезпечити можливiсть планування всього ланцюжка поставок мiж
пiдприємствами Групи МЕТIНВЕСТ. З метою пiдготовки користувачiв до роботи в новiй системi в
2013р. навчання персоналу проводилося в два етапи. На першому етапi пройшли навчання ключовi
користувачi, а саме експерти пiдприємства, що мають високий рiвень професiйних знань i
володiють глибокими знаннями про бiзнес-процеси компанiї. На другому етапi ключовi
користувачi були залученi в якостi внутрiшнiх тренерiв i провели навчання за адаптованими та
новими функцiональними напрямками глобальної системи SAP. За даним напрямком у звiтному
перiодi було навчено понад 1000 працiвникiв ПАТ «ПIВНГЗК».
Важливе значення на комбiнатi придiляється менеджерському навчанню, метою якого є
цiлеспрямований розвиток керiвникiв за результатами оцiнки персоналу та пiдвищення рiвня
менеджерських компетенцiй до найвищого ступеня розвитку та результативностi. З метою
розвитку стратегiчного ресурсу, що забезпечує конкурентну перевагу комбiнату, пiдвищення
загального рiвня компетентностi та виведення персоналу на новий рiвень прийняття управлiнських
рiшень в 2013 роцi для керiвникiв комбiнату органiзовано та проведено навчання за
корпоративними програмами силами внутрiшнiх та корпоративних тренерiв, а також iз залученням
провiдних провайдерiв України та Росiї.
Окрема увага в процесi навчання та розвитку персоналу на комбiнатi придiляється працiвникам,
зарахованим до Кадрового резерву. Комплексний розвиток менеджерських компетенцiй та
професiйних навичок, пiдвищення iнтелектуального потенцiалу резервiстiв реалiзувалося згiдно
«Програми навчання та розвитку Кадрового резерву на 2013р.». Система навчання та розвитку
працiвникiв, зарахованих до Кадрового резерву передбачає iндивiдуальний пiдхiд до кожного

резервiста з урахуванням ступеня готовностi резервiста, рiвня знань i навичок у сферi
менеджменту, досвiду роботи на управлiнських позицiях, рiвня розвитку професiйних навичок за
функцiональним напрямку діяльності.
На ПАТ «ПIВНГЗК» продовжують своє функцiонування започаткованi ранiше корпоративнi
освiтнi проекти:
- «Школа вiдкритого бiзнесу».
- «Школа профiльних служб».
- «Школа лiнiйного керiвника».
В рамках зазначених корпоративних проектiв вiдбувається планомiрне засвоєння працiвниками
сучасних iнструментiв iнновацiйного менеджменту, триває комплексне навчання i розвиток
лiнiйних керiвникiв, спрямоване на вдосконалення менеджерських i особистiсних якостей,
пiдвищення професiйного зростання та результативностi лiнiйного персоналу з урахуванням вимог
i перспектив розвитку комбiнату.
На комбiнатi продовжує дiяти «Школа молодого спецiалiста», робота якої дозволяє ефективно
залучити нових спiвробiтникiв у процеси, що вiдбуваються в компанiї, ознайомити з
корпоративною культурою Групи МЕТIНВЕСТ, пiдвищити рiвень лояльностi до компанiї,
комплексно розвивати професiйнi компетенцiї, дiловi та особистiснi якостi, виявляти професiйний
та iнтелектуальний потенцiал молодих фахiвцiв на ПАТ «ПIВНГЗК».
Вагомий внесок в ефективне функцiонування системи навчання та розвитку персоналу вносять
корпоративнi тренери комбiнату в рамках дiючого проекту «Школа корпоративного тренера».
Даний проект забезпечує:
- Iнновацiйний розвиток внутрiшньокорпоративної системи навчання персоналу.
- Розробку i використання в навчальному процесi сучасних методик, форм, засобiв i методiв
викладання, нових освiтнiх технологiй.
- Удосконалення i розвиток компетенцiй персоналу комбiнату.
- Створення бiблiотеки корпоративних навчальних програм.
Метою роботи «Школи корпоративного тренера» є формування ефективного iнструментарiю
реалiзацiї стратегiї компанiї, розвиток лояльностi персоналу пiдприємства та трансляцiя
корпоративної культури. Викладацький склад на ПАТ «ПIВНГЗК» представлений 12
корпоративними тренерами, якi за звiтний перiод розробили та провели навчання за двома новими
авторськими програмами. У 2013р. бiблiотечний арсенал представлений 20 корпоративними
тренiнговими програмами. Економiя коштiв комбiнату за рахунок використання внутрiшнього
корпоративного
тренерського
ресурсу
в
2013
роцi
склала
понад
1 340 тис. грн.
Головна цiннiсть будь-якої компанiї полягає не в грошах, технологiях, ресурсах тощо, а в
персоналi. Квалiфiкованi спiвробiтники не тiльки забезпечують стабiльнiсть i ефективнiсть роботи,
але i в багато разiв пiдвищують вартiсть самої компанiї. Тому вiддiл навчання та розвитку
персоналу ПАТ «ПIВНГЗК» ставить перед собою прiоритетну задачу - дати можливiсть кожному
працiвнику розкрити свiй потенцiал i розвиватися, адже висококвалiфiкованi спецiалiсти –
запорука досягнення компанiєю стратегiчних цiлей, її конкурентоспроможностi на свiтовому рiвнi.
1) Асоцiацiя «Укррудпром», мiсцезнаходження: 50000, Україна, мiсто Кривий Рiг, вул. Карла
Маркса,
1.
Асоцiацiя «Укррудпром» - самостiйний господарюючий суб'єкт, що створений i здiйснює свою
дiяльнiсть згiдно з чинним законодавством України, Установчим договором, Статутом,
внутрiшнiми нормативними актами Асоцiацiї та рiшеннями її органiв в iнтересах Учасникiв.
Асоцiацiя не здiйснює комерцiйної дiяльностi. Метою якої є отримання прибутку. Метою
Асоцiацiї є координацiя господарської дiяльностi Учасникiв та виконання певних видiв робiт для
задоволення їх потреб.
Предметом дiяльностi Асоцiацiї є захист iнтересiв Учасникiв без права втручання у їх виробничу
та комерцiйну дiяльнiсть, а також без права впливу на прийняття управлiнських рiшень. Функцiї та
повноваження Асоцiацiї виключають можливiсть здiйснення дiй, якi обмежують конкуренцiю

серед учасникiв Асоцiацiї та iнших учасникiв ринку. ПАТ «ПIВНГЗК» є одним iз засновникiв
(Учасникiв) Асоцiацiї з 2004 року. Частка участi ї ПАТ «ПIВНГЗК» у структурi об'єднання 15,1%.
2) Асоцiацiя «Укрiнтерстандарт», мiсцезнаходження: 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 131.
Асоцiацiя «Укрiнтерстандарт» - неурядова органiзацiя, створена в 2004 року як добровiльне
неприбуткове об'єднання пiдприємств, яка здiйснює свою дiяльнiсть з розвитку дiлового
спiвробiтництва в галузi технiчного регулювання, у тому числi у сферах метрологiї, стандартизацiї,
сертифiкацiї, оцiнки вiдповiдностi та управлiння якiстю. Асоцiацiя представляє та захищає
iнтереси своїх членiв в органах державної влади країни, технiчних комiтетах, Мiжнародної
академiї стандартизацiї; налагодженi зв'язки з мiжнародними структурами та iнституцiями, в тому
числi в рiзних сферах дiлового спiвробiтництва, включаючи технiчне регулювання.
Одним iз завдань Асоцiяцiї є впровадження в Українi Європейської моделi дiлової досконалостi,
яка на перше мiсце ставить задоволення iнтересiв споживачiв, надаючи їм безпечнi для життя
товари i послуги високої якостi. Сприяння змiцненню безпеки i полiпшенню якостi життя
громадян, пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняних товаровиробникiв, сприяння
iнтеграцiї вiтчизняних пiдприємств у мiжнародне економiчне спiвтовариство, сприяння створенню
сприятливих умов для закордонних iнвесторiв, захисту iнтересiв українських виробникiв на
глобальних
ринках.
ПАТ
«ПIВНГЗК»
є
членом
асоцiацiї
з
2005
р.
3) Мiжвiдомча асоцiацiя «Укрвибухпром», мiсцезнаходження: 03039, Україна, мiсто Київ,
проспект Науки, 10.
Мiжвiдомча Асоцiацiя «Укрвибухпром», надалi - Асоцiацiя, є договiрним господарським
об'єднанням, створеним з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi пiдприємств та
органiзацiй, що об'єдналися, в сферi поводження з вибуховими матерiалами та в сферi промислової
безпеки
в
гiрничо-видобувнiй
та
буро-вибуховiй
промисловостi.
Метою створення асоцiацiї є досягнення її Членами єдностi iнтересiв щодо координацiї сумiсних
дiй у сферi поводження з вибуховими матерiалами в гiрничо-видобувнiй та буро-вибуховiй
промисловостi, в сферi промислової безпеки, в рамках чинного законодавства України, сприяння
розвитку вiдкритого i рiвно доступного ринку у сферi поводження з вибуховими матерiалами, в
сферi промислової безпеки шляхом розробки, впровадження i забезпечення виконання Членами
асоцiацiї
єдиних
обов'язкових
правил,
вимог
i
стандартiв
дiяльностi.
ПАТ «ПIВНГЗК» є членом Асоцiацiї з 2005 року.
4) Український союз промисловцiв i пiдприємцiв (Криворiзьке вiддiлення), мiсцезнаходження:
50007
Днiпропетровська
обл.,
м.
Кривий
Рiг,
вул.
Якiра,
5
Український союз промисловцiв i пiдприємцiв (далi - УСПП) є всеукраїнською громадською
неприбутковою органiзацiєю, утвореною вiдповiдно до Закону України “Про об’єднання
громадян”, яка об’єднує на основi спiльних iнтересiв на засадах добровiльностi та рiвноправностi
громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства, в тому числi суб’єктiв пiдприємницької
дiяльностi, трудовi колективи пiдприємств, установ та органiзацiй, їх об'єднання та громадськi
органiзацiї. ПАТ «ПIВНГЗК» є членом органiзацiї з 1997 р.
Основними завданнями УСПП є:
- розбудова УСПП як лiдера громадського пiдприємницького руху в Українi;
- вплив на економiчне та соцiальне життя в Українi;
- усунення перешкод пiдприємницькiй дiяльностi, мiнiмiзацiя ризикiв, пов‘язаних з
пiдприємництвом та забезпечення отримання сталого прибутку;
- формування глибоких та зрозумiлих нормативно-правових засад пiдприємництва на основi
поваги честi та гiдностi кожного громадянина України з боку держави та її органiв;
- формування позитивного сприйняття пiдприємництва суспiльством;
- надання допомоги членам УСПП з питань якостi та конкурентноздатностi їх продукцiї;
- пiдвищення рiвня безпеки пiдприємницької дiяльностi в Українi;
- створення iнформацiйних баз та сприяння доступу членiв УСПП до вже iснуючих;
- запобiгання та вирiшення суперечок мiж членами УСПП;

- сприяння збереженню цiлiсностi майна та корпоративних структур членiв УСПП;
- спiвпраця з мiжнародними органiзацiями та iноземними об‘єднанням громадян, мета та завдання
яких є тотожними метi та завданням УСПП;
- сприяння розвитку пiдприємництва, в тому числi середнього та малого, посилення їх
конкурентоспроможностi на мiжнародних ринках.
5) Органiзацiя роботодавцiв пiдприємств металургiйного комплексу «Союз металургiв
Днiпропетровської областi, мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг,
вул.Рудна, 47
Основною метою створення та дiяльностi органiзацiї є об'єднання роботодавцiв-власникiв
пiдприємств металургiйного комплексу Днiпропетровської областi на засадах добровiльностi та
рiвноправностi для представництва i захисту економiчних, соцiальних та iнших iнтересiв
роботодавцiв на обласному рiвнi, а також здiйснення координацiї та консолiдацiї дiй своїх членiв у
сферi соцiально-трудових вiдносин.
Основним завданням Органiзацiї є забезпечення представництва та захист законних iнтересiв i
прав роботодавцiв у вiдносинах з органами державної влади та органами мiсцевого
самоврядування, професiйними спiлками, їх об'єднаннями та iншими органiзацiями. Органiзацiя є
неприбутковою громадською органiзацiєю.
ПАТ «ПIВНГЗК» є членом органiзацiї з 2011р.
6) Днiпропетровська обласна органiзацiя роботодавцiв пiдприємств гiрничодобувної галузi
України, мiсцезнаходження: 50036, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг, вул. Мелешкiна, 14А.
Днiпропетровська обласна органiзацiя роботодавцiв пiдприємств гiрничодобувної галузi України є
галузевою органiзацiєю гiрничодобувної промисловостi України, утвореною для представлення
iнтересiв роботодавцiв-юридичних осiб, є неприбутковою громадською органiзацiєю. Її дiяльнiсть
поширюється на територi. Днiпропетровської областi. ПАТ «ПIВНГЗК» є членом органiзацiї з
2012р.
Опганiзацiя об’єднує роботодавцiв на засадах добровiльностi та рiвноправностi з метою
представництва i захисту економiчних, соцiальних, iнших iнтересiв роботодавцiв на обласному
рiвнi, а також з метою координацiї та консолiдацiї дiй своїх членiв органiзацiї для досягнення
позитивних результатiв їх дiяльностi та посилення впливу на процес формування соцiальноекономiчної полiтики, удосконалення соцiально-трудових вiдносин та розвитку соцiального
партнерства в Українi.
7) Громадська органiзацiя «Українська спiлка iнженерiв-пiдривникiв», мiсцезнаходження:
Днiпропетровська обл., м.Кривий Рiг, Дзержинський р-н вул. Каховська буд. 40.
Громадська органiзацiя «Українська спiлка iнженерiв-пiдривникiв (надалi -«Спiлка»)» є
громадською органiзацiєю, яка об'єднує на добровiльних засадах фахiвцiв вибухової справи та
осiб, якi зайнятi забезпеченням вибухових робiт, для задоволення та захисту своїх законних
професiйних, соцiальних, економiчних, творчих i виробничих iнтересiв, а також з метою
ефективного використання їх науково-технiчного потенцiалу в розвитку вибухової справи та
використання енергiї вибуху в економiцi держави.
Основною метою Спiлки є консолiдацiя iнтелектуального i виробничо -технiчного потенцiалу
фахiвцiв
у
галузi
вибухової
справи
в
iнтересах
України.
Основнi завдання Спiлки:
- iнформацiйне забезпечення (банк даних) фахiвцiв в галузi вибухової справи для технiчних,
виробничих та соцiальних питань;
- формування науково -технiчної полiтики в галузi вибухової справи, сприяння розвитку
академiчної, вузiвської i галузевої науки, а також iнженерної дiяльностi вчених i виробничникiв;
- сприяння розкриттю та використанню творчого потенцiалу iнженерiв i вчених для успiшного
розвитку теорiї, технологiї та полiтики вибухової справи щодо рiзних галузей економiки, а також
пропагандi i впровадженню нових досягнень у виробництвi;

- захист професiйних та економiчних iнтересiв пiдривникiв i фахiвцiв вибухової справи;
- органiзацiя та здiйснення мiжнародних зв'язкiв iнженерiв i вчених України в галузi вибухової
справи;
- сприяння швидкому зростанню наукового та iнженерного потенцiалу в галузi вибухової справи;
- сприяння розвитку прiоритетних для України фундаментальних i прикладних дослiджень
iнженерно- технiчної дiяльностi, а також впровадженню нової технiки i технологiй , якi
забезпечують технiчний прогрес у вибуховiй справi;
- сприяння впровадженню результатiв наукових дослiджень i проектно- конструкторських
розробок, виготовлення експериментальних зразкiв вибухової технiки i технологiй.
ПАТ «ПIВНГЗК» не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб вiдсутнi.
1) Основнi засоби.
Формування первiсної вартостi основних засобiв, здiйснюється згiдно вимог МСФЗ 16 «Основнi
засоби» / П(С)БО 7 «Основнi засоби».
Основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю, за вирахуванням амортизацiї та
знецiнення. Справедлива вартiсть визначається на пiдставi результатiв оцiнки, яку проводять
незалежнi оцiнювачi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi
переоцiнюваних активiв. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною
вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв.
Вартiсть активiв, побудованих самої Компанiєю, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на
оплату
працi
та
вiдповiдну
частину
виробничих
накладних
витрат.
2) Знос основних засобiв.
Амортизацiя нараховується у податковому облiку - згiдно норм передбачених податковим
законодавством, у бухгалтерскому облiку - у вiдповiдностi до облiкової полiтики пiдприємства, а
саме прямолiнiйним методом.
3) Запаси.
Облiк, визнання та первiсна оцiнка запасiв здiйснюється згiдно вимог МСФЗ 2 «Запаси» та П(С)БО
9 «Запаси». Для оцiнки запасiв при їх вибуттi (вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва,
продажу, iншому вибуттi), згiдно наказу про облiкову полiтику, у 2013 роцi застосовувся метод
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв та середньозважений метод вибуття
запасiв для окремих груп матерiалiв.
Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi
витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розподiленi
на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат за позиковими коштами.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову цiну реалiзацiї в ходi нормального ведення
бiзнесу за вирахуванням витрат на завершення роботи над активом та витрат на збут.
4) Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку
облiковуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за вирахуванням резерву на
знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує
об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно
до них або переглянутими умова Величина сумнiвних боргiв, згiдно наказу про облiкову полiтику,
у 2013 роцi визначалась, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Нарахування суми
резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у
складi iнших операцiйних витрат.
5) Курсовi рiзницi.

Курсовi рiзницi вiдображаються в облiку згiдно вимог МСФЗ 21 «Вплив змiн валютних курсiв» .
Пiдприємство веде облiк та складає фiнансову звiтнiсть в нацiональнiй валютi. Операцiї в
iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються в облiку шляхом перерахунку суми
в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу НБУ на дату здiйснення операцiї (дата
визнання
активiв,
зобов'язань,
власного
капiталу,
доходiв
i
витрат).
6) Визнання доходу.
Доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку у вiдповiдностi до наказу про облiкову
полiтику, а саме в сумi справедливої вартостi отриманої винагороди, або коштiв, якi будуть
отриманi за реалiзованi товари та наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi комбiнату.
7) Витрати.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або
збiльшенням зобов'язань, у вiдповiдностi до наказу про облiкову полiтику та згiдно вимог МСФЗ 1
«Подання фiнансових звiтiв». Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з
доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони
були здiйсненi.
8) Фiнансова звiтнiсть.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «ПIВНГЗК» складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi з коригуваннями на початкове
визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку основних засобiв.
ПАТ «ПIВНГЗК» здiйснює виробництво i реалiзацiю двох основних видiв товарної продукцiї –
залiзорудного концентрату та залiзорудних обкотишiв.
Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних споживачiв:
У 2013 роцi 34 % виробленого товарного концентрату ПАТ «ПIВНГЗК» було вiдвантажено
українським пiдприємствам: ПАТ «Алчевський МК», ДМКД iм..Дзержинського, ПАТ «Донецький
МК», ПАТ МК «Азовсталь», ММК iм. Iльїча. Решту, 66 % вiд виробленого товарного концентрату,
комбiнат експортував до стран Схiдної та Центральної Європи: Польщi, Чехiї, Румунiї та до
Китаю.
ПАТ «ПIВНГЗК» у 2013 роцi 75% вироблених обкотишiв вiдвантажив українським металургiйним
пiдприємствам: ПАТ «МК Азовсталь», «Алчевский МК,» ДМК iм. Дзержинського, ПАТ
«Єнакiївський МК», «Донецький МЗ», ДМК iм.Петровського, ММК iм. Iллiча, Арселор Мiттал КР
i 25% обкотишiв було поставлено на ринок Європи: (Сербiї, Словаччини) та на нетрадицiйнi ринки
Китаю та Туреччини.
Вiдвантаження продукцiї на експорт комбiнат виконує залiзничним транспортом через
прикордоннi переходи (Ренi, Чоп, Iзов, Ужгород), та водним транспортом через порти Чорного
моря («Южний», Керчь, Iзмаїл, Одеський, Iллiчiвськ, Миколаїв - вантажний).
Iнформацiя про конкуренцiю у галузi.
Розглядаючи ринок залiзорудної сировини необхiдно брати до уваги якiснi показники продукцiї та
географiчне розташування виробникiв. Якiснi показники ЗРС усiх виробникiв на регiональному
ринку незначно вiдрiзняються, тобто споживачi можуть вiльно перейти вiд споживання продукцiї
одного постачальника на споживання продукцiї iншого виробника. Знаходження українських та
росiйських виробникiв ЗРС в єдиному географiчному регiонi обумовлює постачання на
металургiйнi пiдприємства товарної продукцiї не тiльки зокрема пiдприємствами країниспоживача, але й пiдприємствами iнших країн. Вiдсутнiсть транспортних та митних бар’єрiв
сприяють
формуванню
умов
здорової
конкуренцiї
мiж
виробниками.
ПАТ «ПIВНГЗК» конкурує з українськими пiдприємствами на ринку концентрату , а саме,
Iнгулецьким ГЗК, який займає домiнуюче становище на ринку концентрату, «ВАТ Пiвденний
ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК», «Арселор Мiттал» (НКГЗК), та росiйськими комбiнатами
«Лебединський ГЗК», «Михайлiвський ГЗК»,«Стойленський ГЗК», «Ковдорский ГЗК», а також
КЗРК, Суха Балка, Яковлевський рудник, «Михайлiвський ГЗК»,«Стойленський ГЗК» якi є

виробниками агломерацiйної руди, що виступає замiнником концентрату в процесi агломерацiї.
Головним постачальником залiзорудних обкотишiв українським пiдприємствам є «ПАТ
«ПIВНГЗК», який, по-перше, територiально ближче до українських споживачiв - металургiйних
заводiв, по –друге, має розвинутi та iсторично утворенi довгостроковi стосунки з українськими
металургами.
.
ПАТ «ПIВНГЗК» на ринку обкотишiв конкурує з українськими пiдприємствами (ВАТ
«Полтавський ГЗК» та ПАТ «Центральний ГЗК»), росiйськими комбiнатами («Лебединський ГЗК»,
«Михайлiвський ГЗК», а також ВАТ «Качканарский ГЗК» ) та залiзорудними постачальниками зi
Швецiї, Бразилiї, Австралiї, Iндiї та Канади.
Головними
чинниками,
якi
безпосередньо
або
опосередковано
впливали
на
конкурентоспроможнiсть ПАТ "ПIВНГЗК" на залiзорудному ринку у 2013 роцi, були такi фактори:
- високий ступiнь конкуренцiї на ринку ЗРС;
- значний вплив свiтових тенденцiй на свiтовому ринку ЗРС на регiональний ринок;
- висока якiсть продукцiї;
- ринкова цiна та постiйне виконання договiрних домовленостей з поставок продукцiї;
Цiнова полiтика будується на знаходженнi компромiсу мiж виробниками ЗРС та їх споживачами с
урахуванням усiх вищезазначених факторiв.
Перспективи розвитку ринку:
Основним напрямком роботи комбiнату можна вважати розширення ринкiв збуту за рахунок
завоювання нових ринкiв та посилення позицiй на європейському ринку.
Звiдси завдання комбiнату - створення iмiджу конкурентоспроможного, фiнансово - стiйкого
пiдприємства.
У зв'язку з цим плануються наступнi заходи:
- оптимiзацiя виробничих процесiв з метою зниження собiвартостi продукцiї як безумовний
чинник зростання конкурентоспроможностi продукцiї;
- пiдвищення якiсних характеристик продукції;
- освоєння випуску iнших видiв сировини, що дозволить диверсифiкувати ринок ЗРС i збiльшити
долю комбiнату в постачаннях як на внутрiшнiй ринок, так i на експорт;
- укладання контрактiв з споживачами, де основними постачальниками є пiдприємства «великої
трiйки» (Vale (Бразилiя), BHP Billiton та Rio Tinto (Австралiя));
- ведення збутової полiтики на умовах вiдвертостi i прозоростi з дотриманням термiнiв постачання,
якiсних характеристик i iнших умов договору;
- застосування рiзних форм розрахункiв за вiдвантажену продукцiю для створення привабливих
фiнансових умов для споживачiв.
Цiнова полiтика формуватиметься залежно вiд стану ринку ЗРС, на основi спiввiдношення попиту i
пропозицiї.
Протягом останнiїх п'яти рокiв пiдприємством було здiйснено наступнi основнi придбання:
Показники руху активiв:; надiйшло; вибуло
У 2009 роцi; 460 410; 25 437
вт. ч. будинки та споруди; 186 649; 12 212
Машини та обладнання; 212 259; 10 568
Транспортнi засоби; 58 699; 2 095
iншi; 2 803; 562
У 2010 роцi; 538 531; 10 278
В т. ч. будинки та споруди; 136 461; 8 240
Машини та обладнання; 255 888; 1 707
Транспортнi засоби; 135 392; 181
iншi; 10 790; 150
У 2011 роцi; 717 927; 35 180
В т. ч. будинки та споруди; 85 689; 6 100
Машини та обладнання; 266 330; 10 498

Транспортнi засоби; 354 591; 17 782
iншi; 11 317; 800
У 2012 роцi; 611 420; 27 969
В т. ч. будинки та споруди; 196 621; 353
Машини та обладнання; 211 020; 7 305
Транспортнi засоби; 194 462; 19 966
iншi; 9 317; 345
У 2013 роцi; 967 534; 19 894
в т. ч. будинки та споруди; 143 335; 98
Машини та обладнання; 604 553; 15 270
Транспортнi засоби; 212 747; 4 371
Iншi; 6 899; 155
В цiлому, на кiнець 2013 року первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась за рахунок їх
оновлення.
Всього в 2013 роцi надiйшло основних засобiв на 967 534 тис. грн. В звiтному перiодi введено в
експлуатацiю нових основних засобiв на суму 301 549 тис. грн, модернiзовано (реконструйовано)
на суму 665 985 тис. грн.
На протязi 2013 року всього вибуло об’єктiв основних засобiв за загальною первiсною
(переоцiненою) вартiстю на суму 19 894 тис. грн., в тому числi:
• Лiквiдовано об’єктiв основних засобiв загальною первiсною (переоцiненою) вартiстю – 19 245
тис. грн (залишковою вартiстю – 417 тис. грн);
• Списано за нестачею об’єктiв основних засобiв на суму - 372 тис. грн (залишковою вартiстю - 343
тис. грн);
• Переведено у категорiю товарiв для продажу на суму 277 тис. грн (залишковою вартiстю - 161
тис. грн.).
ПАТ «ПIВНГЗК» має iстотну участь бiльш нiж 10 вiдсоткiв у статутному капiталi та ТОВ «МIЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37214630), а саме 50% статутного капiталу.
Мiж емiтентом та його залежним пiдприємством у 2013 роцi були укладенi наступнi договори.
Договiр № 540
Дата укладення: 05.02.2013р.
Термiн дiї: до 31.12.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Розробка проектно-конструкторської документацiї
Сума за договором: сума договору складає 12500,00 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 541
Дата укладення: 15.02.2013р.
Термiн дiї: до 28.05.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Розробка робочої документацiї з посилення опорних балок
Сума за договором: сума договору складає 15077,04 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 634
Дата укладення: 03.04.2013р.
Термiн дiї: до 15.07.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»

Предмет договору: виконання науково-дослiдних робiт з визначення рацiональної стратегiї
розвитку транспортної схеми Першотравневого кар'єру
Сума за договором: сума договору складає 1301558,29 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Оплата за 2 квартал 1301558,29 грн.
Договiр № 898
Дата укладення: 07.06.2013р.
Термiн дiї: до 15.02.2014р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Виконання проектно-конструкторських робiт по вiдновленню працездатностi
естакади пiд конвеєр ПК-7 ДФ-2
Сума за договором: сума договору складає 557017,39 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1077
Дата укладення: 11.06.2013р.
Термiн дiї: до 15.08.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Благоустрiй вул. 23 лютого - проектнi роботи в рамках програми партнерства з
мiстом "Мiсто без околиць"
Сума за договором: сума договору складає 339756,43 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: соцiальний проект
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1076
Дата укладення: 11.06.2013р.
Термiн дiї: до 15.08.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Благоустрiй зони вiдпочинку у води по вул. Маршака - проектнi роботи, в
рамках програми партнерства з мiстом "Мiсто без околиць"
Сума за договором: сума договору складає 194896,12 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: соцiальний проект
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1023
Дата укладення: 27.06.2013р.
Термiн дiї: до 31.12.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Система оборотного водопостачання комбiнату. Установка зворотного
клапана Ду 1200 мм на напiрних пульпопроводах ПНС-1
Сума за договором: сума договору складає 59988,08 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1074
Дата укладення: 21.06.2013р.
Термiн дiї: до 15.11.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Розробка проекту по замiнi в'їзних ворiт, iз збiльшенням отворiв у
виробничiй будiвлi прибудови i профiлакторiю для ремонту i обслуговування самоскидiв ГТЦ-1

Сума за договором: сума договору складає 40296,08 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1075
Дата укладення: 21.06.2013р.
Термiн дiї: до 15.09.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Проектнi роботи по об'ємно-декоративному знаку "ПIВНIЧНIЙ ГЗК 1963"
Сума за договором: сума договору складає 8223,84 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1161
Дата укладення: 18.07.2013р.
Термiн дiї: до 15.10.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Розробка проекту на реконструкцiю системи опалення будiвлi АБК ЦТД
Сума за договором: сума договору складає 26953,04 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1163
Дата укладення: 18.07.2013р.
Термiн дiї: до 15.11.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Коректування робочих креслень проекту «зниження витрат на опалення
корпусу РЗФ-2 шляхом застосування iнфрачервоних обiгрiвачiв
Сума за договором: сума договору складає 73608,32 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1350
Дата укладення: 15.08.2013р.
Термiн дiї: до 15.10.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Проектнi роботи по облаштуванню стели з корпоративною символiкою
Сума за договором: сума договору складає 57834,71 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1351
Дата укладення: 15.08.2013р.
Термiн дiї: до 15.10.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Розробка проекту на капiтальний ремонт та визначення категорiї складностi
будiвлi ПНС 2-го пiдйому
Сума за договором: сума договору складає 22889,69 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1398
Дата укладення: 08.08.2013р.

Термiн дiї: до 28.02.2014р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Обстеження, паспортизацiя будiвлi ПНС 2-го пiдйому ЦТВШГ
Сума за договором: сума договору складає 52800,00 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1541
Дата укладення: 20.09.2013р.
Термiн дiї: до 31.03.2014р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Реконструкцiя спальних корпусiв ДОТ «Приморський»
Сума за договором: сума договору складає 341944,85 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: соцiальна сфера
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1540
Дата укладення: 20.09.2013р.
Термiн дiї: до 31.03.2014р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Реконструкцiя спальних корпусiв ДОТ «Приморський»
Сума за договором: сума договору складає 341945,00 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: соцiальна сфера
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1546
Дата укладення: 29.08.2013р.
Термiн дiї: до 31.12.2013р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: проектнi роботи по вiдновленню армування фундаментiв бункера рудного ходу
дробарок ККД ДФ-1
Сума за договором: сума договору складає 69713,39 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1622
Дата укладення: 30.09.2013р.
Термiн дiї: до 28.02.2014р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: Розробка робочого проекту замiни насосної системи ПНС-1 ЦТВШГ
Сума за договором: сума договору складає 104210,77 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна
Договiр № 1672
Дата укладення: 10.09.2013р.
Термiн дiї: до 31.01.2014р.
Сторони договору: Замовник: ПАТ «ПIВНГЗК», Виконавець: ТОВ «МI-ЦЕНТР»
Предмет договору: проектнi роботи систем опалення нарядної, побутових та виробничих
примiщень ГТЦ-1
Сума за договором: сума договору складає 22752,62 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: виробнича необхiднiсть
Методика цiноутворення: Договiрна цiна

Cтаном на 31.12.2013р. кредиторська заборгованiсть становить 1560,69 тис.грн., дебiторська
заборгованiсть 3,07 тис.грн.

У 2013 роцi мiж ПАТ «ПIВНГЗК» та одноосiбним членом Наглядової ради «Приватною компанiєю
з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest
B.V.)»було укладено договiр, а саме:
рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 18.04.2013 року з питання порядку денного
№7 «Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової
ради, встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договору з членом Наглядової ради» було прийнято рiшення:
7.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься мiж Товариством та
одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
7.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у встановленому
законодавством порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовий договiр мiж Товариством та
одноособовим членом Наглядової ради Товариства.
7.3. Встановити виконання обов’язкiв одноособовим членом Наглядової ради Товариства за
цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi.
На пiдставi цього рiшення укладено:
Договiр з одноосiбним Членом Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
Договiр № б/н
Дата укладення: 18.04.2013р.
Термiн дiї: на строк повноважень обраного Члена Наглядової ради Товариства.
Сторони договору: Товариство: ПАТ «ПIВНГЗК», Член Наглядової ради Товариства: «Приватна
компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company
Metinvest B.V.)»
Предмет договору: здiйснення повноважень, функцiй i обов’язкiв, передбачених чинним
законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства, пов’язанi
з обранням його на посаду Члена Наглядової ради Товариства
Сума за договором: на безоплатнiй основi
Пiдстава укладення: рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2013 року.
Основнi засоби враховуються по фактичнiй собiвартостi всiх витрат, пов'язаних з їх придбанням та
доставкою. Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з
його покращенням (модернiзацiя, добудова, реконструкцiя тощо).
Станом на 31.12.2013 року на комбiнатi є в наявностi необоротних активiв: - основних засобiв за
первiсною вартiстю на суму 10 206 647 тис. грн. ( за залишковою вартiстю 8 542 728 тис. грн.); нематерiальних активiв за первiсною вартiстю 16 396 тис. грн. ( за залишковою вартiстю 2 559 тис.
грн.)
Станом на 31.12.2013 року комбiнатом передано в оперативну оренду об’єктiв загальною
первiсною вартiстю 368 838 тис. грн..
В 2013 роцi капiтальнi iнвестицiї за власнi кошти пiдприємства склали 771 758 тис. грн., з них на
капiтальний ремонт основних засобiв освоєно 183 217 тис. грн.
Для покращення екологiчної ситуацiї на комбiнатi були розробленi та впровадженi
природоохороннi заходи, направленi на охорону атмосферного повiтря, водного басейну та
утилiзацiю промислових вiдходiв. Виконання цих заходiв передбачено функцiонуючою на
комбiнатi системою екологiчного управлiння (сертифiкат вiд 10.06.2011р. № UА2.040.06084-11).
Орган сертифiкацiї - ДП "Кривбасcтандартметрологiя".
В частинi охорони атмосферного повiтря:
-витрати на капiтальний ремонт, утримання в належному станi та експлуатацiю газоочисного
обладнання (циклони, газоходи, скруберри) в цехах комбiнату, склали 92000,0 тис. грн., зниження

викидiв пилу становить 150,0 т/рiк
-застосування природоохоронних заходiв при масових вибухах в кар'єрах (зовнiшня та внутрiшня
гiдрозабiйки, безтротиловi ВВ "Емонiт", системи iнiцiювання Прима Ера), витрати при цьому
склали 7165,731 тис. грн., зниження викидiв пилу та газоподiбних становить 5186,553 т/рiк.
-закриття сухих карт хвостосховища розчином природного бiшофiту, витрати при цьому склали
138,6 тис. грн., зниження пилiння склало 320,0 т/рiк.
-поливання автомобiльних шляхiв, перевантажувальних майданчикiв в кар'єрах, територiї
комбiнату, витрати при цьому склали 11575,123 тис. грн., зниження пилiння склало 103,0 т/рiк.
В частинi охорони водного басейну:
-проводилося розширення (реконструкцiя) хвостового господарства i зворотного водопостачання, в
т. ч. будiвництво захисних споруд вiд забруднення пiдземних вод, витрати при цьому склали
45892,0 тис. грн.
-забезпечено роботу в режимi гiдрозахисту на шахтi "Першотравнева" з метою недопущення
пiдтоплення вiдпрацьованого гiрничого простору, витрати при цьому склали 20030,578 тис. грн.,
обсяг вiдкачанної води становить 592,808 тис. м. куб.
В частинi повторного використання вiдходiв:
-забезпечено повторне використання розкривних порiд для виробництва щебеню в обсязi 618,367
тис. т., витрати при цьому склали 9371,966 тис. грн.
-забезпечено повторне використання розкривних порiд для будiвництва хвостосховища в обсязi
1514,495 тис. т, витрати при цьому склали 19849,040 тис. грн.
-забезпечено повторне використання розкривних порiд для будiвництва i ремонту автошляхiв в
обсязi 15882,079 тис. т, витрати при цьому склали 241022,054 тис. грн.
-забезпечено повторне використання хвостiв збагачення для будiвництва греблi хвостосховища в
обсязi 1767,907 тис. т, витрати при цьому склали 18288,918 тис. грн.
В рамках програми "Оазис" виконано:
-посадку 100 дерев (кленiв), барбарисiв 130 шт., кущiв (туя, можевельник) 297 шт., трави газонної
0,4 га на суму 1189,634 тис. грн. та догляду за територiєю, заходи по боротьбi з карантинними
рослинами, вирубку порослi та чагарникiв, скашування трав на газонах.
Загальнi витрати на виконання природоохоронних заходiв склали 508488,150 тис. грн.
Роздiлом колективного договору "Охорона навколишнього середовища" постiйно передбачаються
та впроваджуються природоохороннi заходи по дотриманню нормативiв викидiв та скидiв
забруднюючих речовин в атмосферу та водоймища, повторному використанню вiдходiв. Всi
заходи виконуються своєчасно. В термiн з 17.09.2013р. по 07.10.2013р. на комбiнатi проводилася
перевiрка вимог дотримання природоохоронного законодавства державною екологiчною
iнспекцiєю в Днiпропетровськiй областi. Позовiв за порушення природоохоронного законодавства
комбiнату не пред'явлено.
Основним видом дiяльностi ПАТ «ПIВНГЗК» є виробництво сировини для металургiйної
промисловостi - залiзорудного концентрату та обкотишiв.
Випуск i реалiзацiя продукцiї комбiнату значною мiрою залежить вiд: загального економiчного
стану в Українi; можливого погiршення кон'юнктури та зниження цiн на залiзорудну сировину на
свiтовому ринку металу; нестабiльностi законодавчої бази; надмiрного податкового тиску;
iнфляцiйних процесiв в економiцi; форс-мажорних обставин.
За 2013 рiк комбiнатом вироблено товарної продукцiї i надано послуг на суму 12 млрд. 897
млн.грн.
Видобуток залiзної руди склав 32 млн. 925 тис.тон, що на 379 тис.тонн бiльше плану, iз вмiстом
залiза магнiтного 26,70 % (при планi - 26,40 % Fe магн.).
Виїмка вскришi склала 32,7 млн.куб.м, або 100,2 % до плану.
У 2013 роцi ПАТ "ПIВНГЗК" збiльшив обсяги виробництва концентрату в порiвняннi з 2012 роком
на 3 % до 15 млн.тон.
Обсяг виробництва обкотишiв збiльшився на 8,8 % до 10,84 млн.тон обкотишiв. З них вироблено
2,7 млн. тонн з основнiстю 0,12 та 8,1 млн.тон з основнiстю 0,5.

Фактичнi витрати на виробництво, адмiнiстративнi витрати та витрати на збут товарної продукцiї
склали 7 316,8 млн.грн.
Виробнича собiвартiсть товарної продукцiї збiльшилася на 888,2 млн.грн. в порiвняннi з минулим
роком за наступними причинами:
1. За рахунок пiдвищення цiн на паливно-енергетичнi та основнi матерiальнi ресурси, додатковi
витрати склали 91,7 млн.грн., у тому числi:
- електроенергiя 116,6 млн.грн. (збiльшення цiни на 8,3%);
2. Податки та обов'язковi платежi збiльшились на 25,5 млн.грн., у тому числi: плата за надра
0,4млн.грн. у зв'язку з зростанням обсягiв погашеної руди; збiр за забруднення навколишнього
середовища 25,0 млн.грн. у зв'язку з ростом ставки.
3. Зростання обсягiв виробництва збiльшило витрати на 154,3 млн.грн.
4. За рахунок iнших факторiв собiвартiсть збiльшилася на 687,4 млн.грн, у тому числi на 648,4
тис.грн. по амортизацiйним нарахуванням у зв'язку з переоцiнкою основних засобiв та на 45,3
млн.грн. iз-за змiни складiв НЗП.
5. Зниження питомих витрат окремих матерiальних ресурсiв зменшило собiвартiсть на 70,6
млн.грн., а саме:
- газ - 42,7 млн.грн.;
- електроенергiя - 49,4 млн.грн.
1. Штраф за затримку на 1 календарний день сплати суми грошового зобов'язання «Плата за
користування надрами», згiдно п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України, сума штрафу 2029
тис. грн;
2. Штраф за результатами перевiрки, проведеної iнспекцiєю державного архiтектурнобудiвельного контролю у Днiпропетровськiй областi, сума штрафу 61,9 тис. грн;
3. Штраф за порушення умов оплати послуг Депозитарiю ПАТ "Розрахунковий центр", сума
штрафу 0,5 тис. грн;
4. Штрафи за невиконання залiзничних перевезень (ДП Приднiпровська залiзниця), сума штрафу
13,6 тис. грн;
5. Пеня телефонного зв'язку МТС, за послуги користування кабельною каналiзацiєю (ДФ ПАТ
Укртелеком), сума штрафу 0,4 тис. грн;
6. Штраф за простой вагонiв (ООО Метiнвест-Ресурс), сума штрафу 3,8 тис. грн;
7. Оплата пенi, iнфляцiйнi витрати згiдно рiшень суду, сума штрафу 1885,11 тис. грн;
8. Штраф, пеня за порушення умов договору (ООО фiрма "ТФ Кабель"), сума штрафу 11,90 тис.
грн;
9. Штраф, пеня за порушення умов договору (ЧП "АКВАТЕРМ-КРИВОЙ РОГ"), сума штрафу 0,40
тис. грн;
Загалом за 2013 рiк сплачено штрафних санкцiй на суму 4006,61 тис.грн.
Фiнансовий стан пiдприємства є важливою складовою дiлової активностi пiдприємства. Вiн
визначається наявним на пiдприємствi майном та джерелами його фiнансування i фiнансовими
результатами дiяльностi, залежить вiд обсягiв реалiзацiї продукцiї, рiвня попиту та коливання цiн
на продукцiю, що виробляється, а також вiд цiн на матерiальнi та енергетичнi ресурси, що
використовуються пiдприємством.
Станом на 31.12.2013 року дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари роботи послуги склала
8 491 872 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи та послуги на
31.12.2013 року склала 2 299 622 тис.грн.
Станом на 31.12.2013р. залишки виробничих запасiв складають 303 672 тис.грн.
За 2013 рiк Товариством вироблено товарної продукцiї i надано послуг на суму 12 млрд. 897
млн.грн.
Видобуток залiзної руди склав 32 млн. 925 тис.тон, що на 379 тис.тонн бiльше плану, iз вмiстом
залiза магнiтного 26,70 % (при планi - 26,40 % Fe магн.).

Виїмка
вскришi
склала
32,7
млн.куб.м,
або
100,2
%
до
плану.
У 2013 роцi ПАТ "ПIВНГЗК" збiльшив обсяги виробництва концентрату в порiвняннi з 2012 роком
на 3 % до 15 млн.тон.
Обсяг виробництва обкотишiв збiльшився на 8,8 % до 10,84 млн.тон обкотишiв. З них вироблено
2,7 млн. тонн з основнiстю 0,12 та 8,1 млн.тон з основнiстю 0,5.
Фактичнi витрати на виробництво, адмiнiстративнi витрати та витрати на збут товарної продукцiї
склали 7 316,8 млн.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 6 607 049 тис.грн.
Виробнича собiвартiсть товарної продукцiї збiльшилася на 888,2 млн.грн. в порiвняннi з минулим
роком за наступними причинами:
1. За рахунок пiдвищення цiн на паливно-енергетичнi та основнi матерiальнi ресурси, додатковi
витрати склали 91,7 млн.грн., у тому числi:
- електроенергiя 116,6 млн.грн. (збiльшення цiни на 8,3%);
2. Податки та обов'язковi платежi збiльшились на 25,5 млн.грн., у тому числi: плата за надра
0,4млн.грн. у зв'язку з зростанням обсягiв погашеної руди; збiр за забруднення навколишнього
середовища 25,0 млн.грн. у зв'язку з ростом ставки.
3. Зростання обсягiв виробництва збiльшило витрати на 154,3 млн.грн.
4. За рахунок iнших факторiв собiвартiсть збiльшилася на 687,4 млн.грн, у тому числi на 648,4
тис.грн. по амортизацiйним нарахуванням у зв'язку з переоцiнкою основних засобiв та на 45,3
млн.грн. iз-за змiни складiв НЗП.
5. Зниження питомих витрат окремих матерiальних ресурсiв зменшило собiвартiсть на 70,6
млн.грн., а саме:
- газ - 42,7 млн.грн.;
- електроенергiя - 49,4 млн.грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2013 рiк склав 13 345 344 тис. грн. За результатами
господарської дiяльностi валовий комбiнату складає 6 738 295 тис. грн.
Фiнансовий результат до оподаткування становить 5 506 343 тис.грн.
Чистий прибуток становить 4 441 638 тис.грн.
У звiтному роцi ПАТ «ПIВНГЗК» вчасно й у повному обсязi здiйснював поточнi платежi в
бюджет, пенсiйний фонд, вчасно виплачував заробiтну плату працiвникам комбiнату.
У 2013 роцi ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГЗК» полiпшив якiсть виробленого залiзорудної сировини,
пiдвищивши загальний вмiст залiза в залiзорудних обкотишах до 62,32 % (при планi 62,10 % Fe
заг.).
Комбiнат продовжує активно модернiзуватися, впроваджувати iнновацiйнi технологiї.
У минулому роцi було продовжено роботи з вiдновлення випалювальної машини «Лургi - 278 -В»
в ЦВО-1, здiйснено замiну газоочисток на випалювальнiй машинi «Лургi-552-В» в ЦВО-2. .
Тривають роботи з будiвництва комплексу ЦПТ скельних порiд розкриття в Первомайському
кар'єрi. Пуск в експлуатацiю комплексу планується в 2015 роцi, i зараз ми докладаємо максимум
зусиль для виконання цього завдання. Проектна продуктивнiсть комплексу складає 40,0 млн. тонн
гiрської маси на рiк. За 22 -х рiчну iсторiю незалежної України це наймасштабнiший проект в
гiрничо-видобувнiй галузi країни.
Продовжує успiшно функцiонувати система контролю завантаження i супутникового
позицiонування GPS на автомобiльному i залiзничному транспортi. Гiрничi роботи плануються з
використанням програмного забезпечення Gemcom.
Намiчена керiвництвом програма подальшого зростання виробництва продукцiї та покращення її
якiсних показникiв передбачає заходи щодо комплексної технiчної реконструкцiї та переозброєння
пiдприємства, реалiзацiя яких потребує значних капiталовкладень, якi Товариство планує
вирiшувати насамперед за рахунок збiльшення власних коштiв, а при їх недостатностi - за рахунок
залучення позикових коштiв банкiв.
Договори, що укладалися мiж ПАТ «ПIВНГЗК» та iншими юридичними особами у 2013 роцi в
основному виконанi в зазначенi термiни згiдно з умовами договорiв.

На 2014 рiк визначенi наступнi цiлi й завдання:
- виконати ключовi виробничi й фiнансовi показники на 2014 рiк;
- знизити питомi норми витрат енергоресурсiв i основних нормованих матерiалiв;
- виконати програму капiтальних iнвестицiй для пiдтримання виробничої потужностi по
виробництву концентрату i полiпшення технiчного стану основних фондiв;
- продовжити будiвництво комплексу ЦПТ скельних порiд розкриву в Першотравневому кар’єрi;
- закiнчити будiвництво та ввести в експлуатацiю 3 нових електрофiльтри типу АЛЬСТОМ на
випалювальнiй машинi «Лургi-552-В» в цеху з виробництва обкотишiв №2;
- виконати роботи по замiнi газоочисток на випалювальнiй машинi «ЛУРГI-552-В» в цеху з
виробництва обкотишiв №2;
- виконати розробку НДР "Удосконалення технологiї подрiбнення та класифiкацiї магнетитових
кварцитiв з метою отримання концентрату стабiльно-високої якостi»;
- продовжити розроблення проектiв "Реконструкцiя iснуючого хвостосховища» i «Будiвництво
нового хвостосховища для пiдтримання продуктивностi комбiнату".
- розробити НДР "Перспективи розвитку транспортної схеми Ганнiвського кар’єру з урахуванням
оптимiзацiї кiнцевого контуру кар’єру»;
- виконати роботи по до розвiдцi Первомайського родовища;
- виконати розробку НДР «Дослiдження та розрахунок параметрiв БПР, якi забезпечують
рiвномiрне подрiбнення гiрничих порiд по всiй висотi уступу».
Показники по виробничих потужностях на 2014 рiк запланованi на наступному рiвнi:
- Виробництво розкривних робiт 30356 тис. м. куб.
- Видобуток руди 32695 тис. тон.
- Виробництво концентрату 14745 тис. тон.
- Виробництво обкотишiв 10485 тис. тон.
Запланований обсяг розкривних робiт у 2014 роцi забезпечує видобуток руди в кар’єрах комбiнату.
ПАТ "ПIВНГЗК" завжди був i залишається дослiдницькою базою i творчою лабораторiєю
передових технологiй гiрничої науки.
Комбiнатом за участi галузевих науково-дослiдних i проектно-конструкторських iнститутiв, вищих
учбових закладiв, науково-виробничих органiзацiй було розроблено i впроваджено низку
iнновацiйних технологiй, спрямованих на оптимiзацiю технологiчних процесiв, зниження енергота матерiалоємностi виробничих процесiв, зменшення впливу забруднення на навколишнє
середовищє, зниження собiвартостi та полiпшення контролю та управлiння якiстю продукцiї.
Для оперативного контролю за роботою авто та ж/д транспорту в 2013 роцi успiшно
застосовувалася система контролю завантаження i супутникового позицiонування (GPS). У
звiтному перiодi з метою оптимiзацiї перспективних планiв гiрничого виробництва на комбiнатi
продовжилося впровадження комп'ютерної системи геолого-маркшейдерского забезпечення,
проектування i планування гiрничих робiт на базi програмного комплексу виробництва корпорацiї
Gemcom.
Удосконалена технологiя виробництва залiзорудного концентрату дозволила забезпечити вмiст
залiза загального на рiвнi Fe=66,0%.
Велика увага придiляється питанням екологiї i енергозбереження. В рамках здiйснення цих
програм отримується i вводиться в експлуатацiю сучасне устаткування.
У 2013 роцi 100% гiрничої маси пiдiрвано iз застосуванням водоемульсивних вибухових речовин
типу. емонiт.
У 2013 роцi було продовжено будiвництво нових електрофiльтрiв типу АЛЬСТОМ на
випалювальнiй
машинi
«Лургi-552-В»
в
цеху
з
виробництва
обкотишiв
№2.
Протягом минулого року понад 20 га карт хвостосховища обробленi природним матерiалом
бiшофiтом, площа додатково зволожених «пляжiв» склала 75 га. Цi заходи дали можливiсть на 320
тон знизити викиди пилу в атмосферне повiтря.
Одним з головних технiчних рiшень проекту "Розвиток сировинної бази комбiнату на перiод до

2015 року" є будiвництво комплексу ЦПТ скельних порiд розкриву в Першотравневому кар'єрi
продуктивнiстю 40 млн. тонн на рiк. Протягом 2013 року комбiнат виконував гiрничi роботи
пiдземним способом пiд розташування конвеєрних трактiв; виконувалися роботи з монтажу
металоконструкцiй та бетонування фундаментiв пiд розмiщення дробарок i перевантажувальних
станцiй.
Виконувалися роботи по вiдновленню випалювальної машини «ЛУРГI-278-В» в цеху з
виробництва обкотишiв №1.
В 2013 роцi на розробку науково-технiчних та дослiдницьких робiт комбiнатом витрачено 5 694,9
тис.грн.
Судовi справи в яких бере участь ПАТ «ПIВНГЗК» не мають iстотного впливу як на виробничу
дiяльнiсть Товариства, так и на його фiнансово-економiчний стан.
Фiнансовий стан пiдприємства залежить вiд обсягiв реалiзацiї продукцiї металургiйним
пiдприємствам, рiвня попиту та коливання цiн на продукцiю, що виробляється, а також вiд цiн на
матерiальнi та енергетичнi ресурси, що використовуються комбiнатом. Iснує ризик зростання цiн
на паливно-мастильнi матерiали, природний газ за рахунок зростання свiтових цiн на нафту, що
вплине на збiльшення цiн на використовуванi сировину i матерiали, транспортнi послуги.
За результатами господарської дiяльностi у 2013 роцi валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї
комбiнату склав 6738295 тис.грн.
Фiнансовий результат до оподаткування становить 5 506 343 тис.грн.
Чистий прибуток становить 4 441 638 тис.грн.
ПАТ «ПIВНГЗК» перераховує в повному обсязi платежi до бюджетiв у вiдповiдностi з термiнами
перерахувань податкiв, встановлених чинним законодавством. Комбiнат у 2013 роцi ще раз
пiдтвердив свiй статус лiдера галузi у виробництвi, соцiальнiй сферi i як сумлiнного платника
податкiв.
За 2013 р. сума податкiв i зборiв, перерахованих до державного та мiсцевого бюджету, склала 1
млрд. 464 млн. грн.
Станом на 01.01.2014 р. у Товариства немає заборгованостi за платежами до бюджету, до
Пенсiйного фонду та iз заробiтної плати.
Товариство засноване в процесi приватизацiї державного майна. Згiдно Наказу №12/253-АО вiд
08.10.1996 року Регiонального вiддiлення фонду державного майна України у Днiпропетровськiй
областi (РВ ФДМУ) було створено ВАТ «ПiвнГЗК» шляхом перетворення державного
пiдприємства Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат у вiдкрите акцiонерне товариство
«Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат».
В 1997 роцi Товариством здiйснено перший випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 971475800
штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 242 868 950,00 грн.
В 2005 роцi з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв на модернiзацiю та реконструкцiю
виробництва i поповнення обiгових коштiв емiтент здiйснив додатковий випуск простих iменних
акцiй у кiлькостi 1 224 000 000 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 306 000
000,00 грн. За пiдсумками проведеної емiсiї Статутний фонд склав 2 195 475 800 штук простих
iменних акцiй на загальну 548 868 950,00 грн.
В 2006 роцi з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв, було здiйснено додатковий випуск
простих именних акцiй у кiлькостi 108 600 000 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну
суму 27 150 000 грн. За пiдсумками проведеної емiсiї Статутний фонд склав 2 304 075 800 (два
мiльярди триста чотири мiльйони сiмдесят п'ять тисяч вiсiмсот) штук простих iменних акцiй,
номiнальною вартiстю 0,25 гривнi за акцiю загальною вартiстю 576 018 950.00 (п'ятсот сiмдесят
шiсть мiльйонiв вiсiмнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) гривень 00 копiйок, що становить 100%
статутного капiталу.
Згiдно ст.20 Закону України «Про акцiонернi товариства», який набрав чинностi 30.04.2009 року,
загальними зборами акцiонерiв пiдприємства, що вiдбулися 31 березня 2010 року, було прийнято
рiшення про переведення (дематерiалiзацiю) випуску простих iменних акцiй документарної форми
iснування у бездокументарну форму iснування. Своїм рiшенням Загальнi збори акцiонерiв
затвердили текст та порядок повiдомлення акцiонерiв, щодо прийнятого рiшення. Були обранi:

Депозитарiй, для обслуговування випуску акцiй Товариства, щодо якого прийнято рiшення про
дематерiалiзацiю та Зберiгач, у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам
акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку за № 197/1/06 вiд 27.04.2006 року було анульовано в зв’язку зi змiною форми
iснування випуску акцiй документарної форми на бездокументарну, та отримано нове свiдоцтво за
№133/1/10 вiд 29.04.2010 року.
З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про
акцiонернi товариства» i на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства що були
розпочатi 25 березня 2011 року та завершенi пiсля перерви 31 березня 2011 року в реквiзитах ВАТ
«ПiвнГЗК» вiдбулися змiни, а саме: визначено тип товариства - публiчне акцiонерне товариство та
змiнено i затверджено повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО - ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», скорочене
найменування Товариства - ПАТ «ПIВНГЗК».
У вiдповiдностi до вимог статтi 24 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Роз'яснення
ДКЦПРФ № 12 вiд 08.09.2011р. «Про порядок застосування абзацу другого част.1. ст.24 ЗУ «Про
акцiонернi товариства», цiннi папери ПАТ «ПiвнГЗК» включено до Бiржового Списку фондової
бiржi ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Тобто, згiдно Правил Фондової бiржi ПФТС,
зареєстрованих Рiшенням ДКЦПФР № 498 вiд 13.05.2011р., акцiї Товариства внесено до Списку
позалiстингових цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» з
нульовим котирувальним рiвнем з 13.09.2011 року.
На пiдставi заяви Товариства, вiдповiдно до рiшення Котирувальної комiсiї ПАТ «Українська
бiржа» №823 вiд 13.02.2013 року акцiї iменнi простi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (UA4000066922) 14
лютого 2013 року включено до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа».
Протягом звiтного перiоду Товариством було придбано власнi акцiї за процедурою обов’язкового
викупу в кiлькостi 2 395 142 штуки, що становить 0,10395% статутного капiталу, з них:
- в 2 кварталi викуплено 1 310 815 штук, що становить 0,05689% статутного капiталу;
- в 3 кварталi викуплено 1 084 327 штук, що становить 0,04706% статутного капiталу. Кiлькiсть
акцiй що перебували в обiгу на 31.12.2013 року 2 301 680 658 штук, що становить 99,89605%
статутного капiталу.
Станом на 31.12.2013 року акцiї ПАТ «ПIВНГЗК» згiдно з даними ПАТ «НДУ»
- фiзичним особам (5517 осiб) належить 6 953 653 шт. простих iменних акцiй, що становить
0,3018% вiд Статутного капiталу;
- юридичним особам (80 осiб) належить 2 297 122 147 штук простих iменних акцiй, що становить
99,6982% вiд Статутного капiталу.
В 2013 роцi органами управлiння ПАТ «ПIВНГЗК» були дотриманi всi вимоги законодавства
України в частинi забезпечення життєдiяльностi акцiонерного товариства, дотримання порядку та
своєчасностi надання звiтностi до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, до
органiв Державної статистики.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

9168909

8542728

0

0

9168909

8542728

будівлі та споруди

3774806

3624680

0

0

3774806

3624680

машини та обладнання

3845220

3410459

0

0

3845220

3410459

транспортні засоби

1457491

1448155

0

0

1457491

1448155

інші

91392

59434

0

0

91392

59434

2. Невиробничого
призначення:

7880

0

0

0

7880

0

будівлі та споруди

7589

0

0

0

7589

0

машини та обладнання

47

0

0

0

47

0

транспортні засоби

235

0

0

0

235

0

9

0

0

0

9

0

9176789

8542728

0

0

9176789

8542728

інші
Усього

Опис Вартiсть основних виробничих засобiв станом на 31.12.2013р. зменшилася у порiвняннi з
наявнiстю на 31.12.2012р. за рахунок зносу.
На протязi 2013 року введено в експлуатацiю об’єктiв основних засобiв на 967 534 тис. грн, у
тому числi:
нових об’єктiв вартiстю 301 549 тис. грн.;
модернiзовано (реконструйовано) об’єктiв основних засобiв на суму – 665 985 тис. грн.
На протязi 2013 року вибуло об’єктiв основних засобiв загальною первiсною (переоцiненою)
вартiстю – 19 894 тис. грн., у тому числi:
*лiквiдовано об’єктiв основних засобiв загальною первiсною (переоцiненою) вартiстю – 19
245 тис. грн (залишковою вартiстю – 417 тис. грн);
*переведено у категорiю товарiв для продажу на суму 277 тис. грн (залишковою вартiстю 161 тис. грн);
*списано за нестачею об’єктiв основних засобiв на суму - 372 тис. грн (залишковою вартiстю
- 343 тис. грн).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

16035608

11789119

Статутний капітал
(тис. грн.)

576019

576019

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

576019

576019

Опис

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка
визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його
зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської

звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 «Баланс»,
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та
доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 396/3689.
При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу та резервного фонду
(16 035 608 – 576 019–144005) рiзниця становить 15 315 584 тис.грн.
Висновок

Вартiсть чистих активiв ПАТ «ПIВНГЗК» бiльша вiд розмiру статутного капiталу. Вимоги
ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена частина Відсоток за користування
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

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

179792.0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

5605969.0

X

X

Усього зобов'язань

X

5785761.0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

Станом на 31.12.2013 року ПАТ "ПIВНГЗК" не має непогашеної частини боргу за
кредитами банку. Зобовязань за облiгацiями, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi
права та фiнансової допомоги на зворотнiй основi не має.

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

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Товарний
концентрат

3 267,2 тис.тон

2467188.6

19.1

3 935,3 тис.тон

2988189.2

22.4

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

2

Окатки

10 837,8 тис.тон

10429861.9

80.9

10 764,9 тис.тон

10357154.9

77.6

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина i основнi матерiали

6.1

2

Допомiжнi матерiали

8.1

3

Послуги стороннiх органiiзацiй

11.0

4

Паливо

16.5

5

Енергетичнi витрати

24.0

6

Витрати на оплату працi

7.5

7

Амортизацiйнi вiдрахування

23.1

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

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

14.02.2013

15.02.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу
цінних паперів на фондовій біржі

10.07.2013

11.07.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Кругла Надiя Миколаївна

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

23070374
53060, Днiпропетровська обл.,
Криворiзький р-н., с. Лозуватка, вул.
Ленiна, 9

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

0733 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

96 П 000096 23.04.2014 до
30.11.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Кругла Надiя Миколаївна
23070374
53060, Днiпропетровська обл.,
Криворiзький р-н., с. Лозуватка, вул.
Ленiна, 9
0733 26.01.2001

96 П 000096 23.04.2014 до 30.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
Ми, аудитори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ФОРУМ», що
здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
одноособово надають аудиторськi послуги №0733 (Рiшення АПУ №98 вiд 26.01.2001р.), що видане Аудиторською
палатою України (термiн чинностi Свiдоцтва продовжено Рiшенням АПУ вiд 30.11.2010р. №222/3 до 30.11.2015р.),,
провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (код ЄДРПОУ 00191023; мiсцезнаходження - 50079, Днiпропетровська
обл., м. Кривий Рiг, Тернiвський р-н; дата державної реєстрацiї – 28.10.1996р.) (далi - Товариство), якi додаються до
аудиторського висновку, що включають Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року, Звiт про

фiнансовi результати(Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк, Звiт про рух грошових коштiв(за непрямим методом) за
2013 рiк, Звiт про власний капiтал за 2013 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших
законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,
iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання
звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706
«Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку
аудитори дотримувались Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд
29.09.2011р. № 1360.
Аудиторами були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання
достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур аудитори звертали увагу
на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалась як аудиторськi докази, якi необхiднi нам для
обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки, тобто до уваги бралися лише суттєвi
викривлення. Оцiнка суттєвостi викривлень в фiнансових звiтах зроблена аудиторами вiдповiдно до МСА 320
"Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту" в сукупностi з використанням положень МСА 315 "Iдентифiкацiя та
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовище".
Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у
фiнансової звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум
та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудиторська перевiрка включала також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
В результатi аудиторської перевiрки встановлено наступне.
Основним видом економiчної дiяльностi Товариства є добування залiзних руд.
Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» веде
бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-ХIV вiд 16.07.1999р., застосовують єдину облiкову полiтику. .
Надана фiнансова звiтнiсть складена на 31.12.2013р., валютою звiтностi є українська гривня, одиниця вимiру – одна
тисяча гривень. Фiнансова звiтнiсть мiстить вiдповiдну iнформацiю за звiтний перiод i аналогiчний перiод
попереднього року.
Бухгалтерський облiк Товариства веде бухгалтерiя на чолi з головним бухгалтером, використовуючи при цьому
комп’ютерну програму «SAP». Облiкова полiтика забезпечує незмiннiсть правил, якими слiд керуватися при
вимiрюваннi, оцiнцi та реєстрацiї господарських операцiй.
Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом №8 вiд 02.01.2013р.
При веденнi бухгалтерського облiку Пiдприємство дотримується наступних принципiв:
? до основних засобiв вiдносити активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року,
незалежно вiд вартостi;
? оцiнку основних засобiв пiсля визнання здiйснювати за справедливою вартiстю з використанням моделi переоцiнки;
? на кожну звiтну дату оцiнюється наявнiсть ознак знецiнення необоротних активiв;
? застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв, а для iнших МНМА вартiстю менше 2500 грн. –
100% при вводi в експлуатацiю;
? довгострокова дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного признання облiковується по амортизацiйнiй вартостi з
використанням методу ефективної ставки процента;
? оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється за собiвартiстю;
? оцiнка вибуття запасiв проводиться за методами:
- середньозваженої вартостi – сировини для виробництва продукцiї, напiвфабрикатiв, готової продукцiї;
- iдентифiкованої вартостi – iнших товарно-матерiальних цiнностей;
?облiк знецiнення запасiв здiйснюється шляхом нарахування резерву на знецiнення регулярно; в кожному звiтному
перiодi знецiнення проводиться за кожним номенклатурним номером по запасам, якi входять до груп «Основна
сировина та матерiали», «Допомiжна сировина та матерiали»; метод тестування запасiв на знецiнення, який
заснований на оцiнцi фiзичного стану, здiйснюється щорiчно по запасам, якi входять до груп «Будiвельнi матерiали»
та «Запаснi частини»;
? резерв сумнiвних боргiв визначається за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на основi
аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв;
? iншi фiнансовi зобов’язання облiковуються по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної ставки
процента;
? станом на кожну звiтну дату створюються наступнi види резервiв пiд забезпечення наступних витрат:
а) забезпечення витрат вiдпусток,
б) резерв пiд забезпечення виплат пенсiй на пiльгових умовах, та iнших витрат, передбачених колективними
договором пiдприємства;

? дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається в момент передачi покупцю ризикiв та вигiд, пов’язаних з володiнням
продукцiєю за умови виконання iнших критерiїв визнання доходу;
? витрати визнаються за методом нарахування;
? витрати визнаються при виконаннi наступних умов: сума витрат може бути достовiрно визначена; в майбутньому
виникає зменшення економiчних вигiд, пов’язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов’язань.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена вона
в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною Пiдприємством концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Пiдприємства є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), розмiщенi
на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України та дiйснi станом на 31.12.2013 року; iншi нормативно-правовi
акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення
Пiдприємства.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв облiкової полiтики, а також
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та
зобов’язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi протягом звiтного року.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Аудитори здiйснили аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть»
,МСА, законодавства України, у тому числi Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням
ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360.
МСА 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 у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 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'єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових
оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитори вважають, що аудиторськi докази, отриманi в ходi перевiрки, є достатнiми, прийнятними та забезпечують
достатню та вiдповiдну основу для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдно до МСА 700 «Формулювання
думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» та
iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звітності
Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА 700
«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi
незалежного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки цей аудиторський
висновок складено вiдповiдно до МСА 705
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв
та зобов’язань, проведеної Пiдприємством в 2013 роцi, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на
Пiдприємствi цю процедуру виконували iнвентаризацiйнi комiсiї, яким було висловлено довiру згiдно до вимог МСА.
Аудитором було виконано процедури, якi обґрунтовують думку що активи та зобов’язання наявнi.
Висловлення модифiкованої аудиторської думки (умовно-позитивної)
Висновок незалежного аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та сукупних послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в
якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229-7 вiд 31 03.2011 р., у тому
числi
у вiдповiдностi
iз
МСА
705
«Модифiкацiї
думки
у
звiтi
незалежного
аудитора».
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Питання, що
впливають на думку аудитора (пiдстави для висловлення модифiкованої думки) вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ » станом на 31 грудня 2013 року його фiнансовi результати, рух грошових коштiв
та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до вимог при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,

затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360
Iнформацiя
про
чистi
активи
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй ДКЦПФР, щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. №485.
Розрахункова вартiсть чистих активiв вища за суму статутного капiталу.
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2013р., що наведена в iнформацiї емiтента
вiдповiдає положенням ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435-IV.
Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду немає.
Iнформацiя про невiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю та iнформацiя що розкривається та подається до НКЦПФР
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж
фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та
подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Iнформацiя про значнi правочини
Ми пiдтверджуємо, що значнi правочини, перелiк яких надано емiтентом, укладенi емiтентом у вiдповiдностi з
вимогами законодавства, нормами статуту та прийнятими рiшеннями вiдповiдних органiв управлiння емiтента.
Iнформацiя про стан корпоративного управлiння.
Ми пiдтверджуємо, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння, що наведена в iнформацiї емiтента, є
достовiрною та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння.
Iнформацiя про стан внутрiшнього контролю
Внутрiшнiй контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснює наглядова рада, управлiнський персонал та спецiалiсти в
межах своїх повноважень. Стан внутрiшнього контролю задовiльний
Iнформацiя про суттєве викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури по оцiнцi ризикiв суттєвого
викривлення, в тому числi внаслiдок шахрайства.
На пiдставi проведеного фiнансового аналiзу емiтента зроблено висновки:
Пiдприємство має високий ступiнь лiквiдностi. Значення показникiв фiнансової стiйкостi свiдчить про фiнансову
незалежнiсть та платоспроможнiсть. Дiяльнiсть Пiдприємства у 2013р. була ефективною, отримано прибуток у сумi
4441638 тис. грн..
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Форум»
Код за ЕДРПОУ; 23070374
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ ; № 0733 вiд 26.01.2001р., дiйсне
до 30.11.2015р
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв.; Серiя П 000096 вiд 23.04.2013р.
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора. ; Кругла Надiя Миколаївна.
Сертифiкат аудитора Серiя А № 002254 вiд 24.05.95р.
Мiсцезнаходження ; 53060, Днiпропетровська обл.,
Криворiзький р-н., с. Лозуватка, вул. Ленiна, 9
Телефон; (0564) 26-29-36
Пiдставою для проведення аудиту є Договiр №28 вiд 02.04.2014р.
Дата початку аудиторської перевiрки: 03.04.2014р.
Дата закiнчення аудиторської перевiрки: 24.04.14р.
Дата надання аудиторського висновку: 25.04.2014р.
Додатки:
1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» на
31.12.2013р.;
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ» за 2013рiк;
3. Звiт про рух грошових коштiв(за непрямим методом) ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ» за 2013 рiк;
4. Звiт про власний капiтал ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» за 2013 рiк;
5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» за 2013
рiк;
6. Довiдка про фiнансовий стан ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» на 31.12.2013р.
Генеральний директор ТОВ АФ «ФОРУМ»-Н.М. Кругла
Свiдоцтво про внесення до Реєстру
суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0733
Сертифiкат аудитора Серiя А № 002254 вiд 24.05.1995р.
Довiдка про фiнансовий стан ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
станом на 31.12.2013р.
Аудиторами проведено фiнансовий аналiз ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» за

показниками лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та ефективностi. Данi для проведення розрахунку взятi iз звiтностi
пiдприємства за 2013 рiк.
РОЗДIЛ I. ЛIКВIДНIСТЬ
Лiквiднiстю пiдприємства є потенцiйна здатнiсть покриття рiзними групами активiв його зобов’язань. Нижче
приведенi формули розрахунку показникiв лiквiдностi:
Формули розрахунку показникiв лiквiдностi
№; Найменування показника; Формула розрахунку
1; Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi; К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi
вкладення) / Короткостроковi зобов’язання
2; Коефiцiєнт загальної лiквiдностi ; К2 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори (непростроченi та
реальнi) + Запаси + Витрати) / Короткостроковi зобов’язання
3; Чистий оборотний капiтал; К3 = Оборотнi активи – Короткостроковi зобов’язання
Результат розрахунку показникiв лiквiдностi приведений нижче:
№ ; Найменування показника; Значення показника; Орiєнтовне позитивне значення показника
1; Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi; 0,008; 0,25 – 0,50
2; Коефiцiєнт загальної лiквiдностi ; 4,138; 1,00 – 2,00
3; Чистий оборотний капiтал, тис. грн.; 7829613; >0
На пiдприємствi, що аналiзується, коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2013р. складає 0,008, що нижче
нормативних значень. Але з огляду на специфiку пiдприємства, наявнiсть великого залишку грошових коштiв може
свiдчити про неефективнiсть їх використання, тому бiльше iнформацiйне навантаження має коефiцiєнт загальної
лiквiдностi.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вiдображає здатнiсть покриття поточних зобов’язань пiдприємства за рахунок
використання всiєї суми оборотних коштiв. Для ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
станом на 31.12.2013р. вiн складає 4,138. Величина цього показника знаходиться вище за встановленi межi
орiєнтовного позитивного значення (1,00 – 2,00), що свiдчить про високий рiвень лiквiдностi пiдприємства.
Величина чистого оборотного капiталу станом на 31.12.2013р. складає
7829613 тис. грн., що свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати
подальшу дiяльнiсть.
Таким чином, в цiлому по ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» можна говорити про
високий рiвень лiквiдностi дослiджуваного пiдприємства.
РОЗДIЛ II. ФIНАНСОВА СТIЙКIСТЬ
Фiнансова стiйкiсть - ступiнь забезпеченостi дiяльностi пiдприємства власними основними та оборотними коштами.
Нижче приведений перелiк розрахункових показникiв фiнансової стiйкостi та формули їх розрахунку:
Формули розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi
№; Найменування показника; Формула розрахунку
1; Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами; К4 = (Оборотнi активи – Короткостроковi зобов’язання)
/ Оборотнi активи
2; Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу; К5 = (Оборотнi активи – Короткостроковi зобов’язання) /
Власний капiтал
3; Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi; К6 = Власнi кошти / Вартiсть майна (пiдсумок
активу балансу)
4; Коефiцiєнт структури капiталу; К7 = (Короткострокова кредиторська заборгованiсть + Довгострокова кредиторська
заборгованiсть) / Власний капiтал
Результати розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi наведенi нижче:
№ ; Найменування показника; Значення показника; Орiєнтовне позитивне значення показника
1; Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами; 0,758; >0,1
2; Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу; 0,488; >0
3; Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi; 0,735; 0,25 – 0,5
4; Коефiцiєнт структури капiталу; 0,361; 0,5 – 1,0
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами станом на 31.12.2013р. складає 0,758, що свiдчить про
високий рiвень забезпеченостi пiдприємства власними оборотними коштами. Коефiцiєнт маневреностi власного
капiталу складає 0,488, тобто 48,8% власного капiталу вкладено в оборотнi кошти. Таким чином, можна стверджувати
про високий рiвень платоспроможностi ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi станом на 31.12.2013 року складає 0,735, що знаходиться дещо вище рекомендованих
значень, та свiдчить про достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi. Коефiцiєнт структури капiталу станом на 31.12.2013р.
складає 0,361, що свiдчить про незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх кредиторiв.
Таким чином, ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» є платоспроможним та фiнансово
стiйким.

РОЗДIЛ III. ЕФЕКТИВНIСТЬ
Ефективнiсть - спiввiдношення результатiв до витрат. В якостi результатiв звичайно приймається чистий прибуток.
Основним показником ефективностi є рентабельнiсть.
Нижче представлений перелiк розрахункових показникiв ефективностi та формули їх розрахунку:
Формули розрахунку показникiв ефективностi
№; Найменування показника; Формула розрахунку
1; Рентабельнiсть активiв; К5 = Чистий прибуток / Середньорiчна вартiсть активу балансу
2; Рентабельнiсть дiяльностi; К6 = Чистий прибуток / Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг)
Результати розрахунку показникiв ефективностi наведенi нижче:
№; Найменування показника; Значення показника
1; Рентабельнiсть активiв; 20,23%
2; Рентабельнiсть дiяльностi; 33,28 %
Дiяльнiсть ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» в дослiджуваний перiод часу була
ефективною. За 2013 рiк прибутковiсть активiв та дiяльностi пiдприємства склали вiдповiдно 20,23% та 33,28 %.
Дiяльнiсть пiдприємства за 2013 рiк принесла прибуток у сумi 4 441 638 тис.грн.
Генеральний директор ТОВ АФ «ФОРУМ»Свiдоцтво про внесення до Реєстру
суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0733
Сертифiкат аудитора Серiя А № 002254 вiд 24.05.1995р.
Довiдка
про фiнансовий стан
ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
станом на 31.12.2013р.
Аудиторами проведено фiнансовий аналiз ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» за
показниками лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та ефективностi. Данi для проведення розрахунку взятi iз звiтностi
пiдприємства за 2013 рiк.
РОЗДIЛ I. ЛIКВIДНIСТЬ
Лiквiднiстю пiдприємства є потенцiйна здатнiсть покриття рiзними групами активiв його зобов’язань. Нижче
приведенi формули розрахунку показникiв лiквiдностi:
Формули розрахунку показникiв лiквiдностi
№; Найменування показника; Формула розрахунку
1; Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi; К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi
вкладення) / Короткостроковi зобов’язання
2; Коефiцiєнт загальної лiквiдностi ; К2 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори (непростроченi та
реальнi) + Запаси + Витрати) / Короткостроковi зобов’язання
3; Чистий оборотний капiтал; К3 = Оборотнi активи – Короткостроковi зобов’язання
Результат розрахунку показникiв лiквiдностi приведений нижче:
№ ; Найменування показника; Значення показника; Орiєнтовне позитивне значення показника
1; Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi; 0,008; 0,25 – 0,50
2; Коефiцiєнт загальної лiквiдностi ; 4,138; 1,00 – 2,00
3; Чистий оборотний капiтал, тис. грн.; 7829613; >0
На пiдприємствi, що аналiзується, коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2013р. складає 0,008, що нижче
нормативних значень. Але з огляду на специфiку пiдприємства, наявнiсть великого залишку грошових коштiв може
свiдчити про неефективнiсть їх використання, тому бiльше iнформацiйне навантаження має коефiцiєнт загальної
лiквiдностi.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вiдображає здатнiсть покриття поточних зобов’язань пiдприємства за рахунок
використання всiєї суми оборотних коштiв. Для ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
станом на 31.12.2013р. вiн складає 4,138. Величина цього показника знаходиться вище за встановленi межi
орiєнтовного позитивного значення (1,00 – 2,00), що свiдчить про високий рiвень лiквiдностi пiдприємства.
Величина чистого оборотного капiталу станом на 31.12.2013р. складає
7829613 тис. грн., що свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати
подальшу дiяльнiсть.
Таким чином, в цiлому по ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» можна говорити про
високий рiвень лiквiдностi дослiджуваного пiдприємства.
РОЗДIЛ II. ФIНАНСОВА СТIЙКIСТЬ
Фiнансова стiйкiсть - ступiнь забезпеченостi дiяльностi пiдприємства власними основними та оборотними коштами.
Нижче приведений перелiк розрахункових показникiв фiнансової стiйкостi та формули їх розрахунку:

Формули розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi
№; Найменування показника; Формула розрахунку
1; Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами; К4 = (Оборотнi активи – Короткостроковi зобов’язання)
/ Оборотнi активи
2; Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу; К5 = (Оборотнi активи – Короткостроковi зобов’язання) /
Власний капiтал
3; Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi; К6 = Власнi кошти / Вартiсть майна (пiдсумок
активу балансу)
4; Коефiцiєнт структури капiталу; К7 = (Короткострокова кредиторська заборгованiсть + Довгострокова кредиторська
заборгованiсть) / Власний капiтал
Результати розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi наведенi нижче:
№ ; Найменування показника; Значення показника; Орiєнтовне позитивне значення показника
1; Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами; 0,758; >0,1
2; Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу; 0,488; >0
3; Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi; 0,735; 0,25 – 0,5
4; Коефiцiєнт структури капiталу; 0,361; 0,5 – 1,0
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами станом на 31.12.2013р. складає 0,758, що свiдчить про
високий рiвень забезпеченостi пiдприємства власними оборотними коштами. Коефiцiєнт маневреностi власного
капiталу складає 0,488, тобто 48,8% власного капiталу вкладено в оборотнi кошти. Таким чином, можна стверджувати
про високий рiвень платоспроможностi ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi станом на 31.12.2013 року складає 0,735, що знаходиться дещо вище рекомендованих
значень, та свiдчить про достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi. Коефiцiєнт структури капiталу станом на 31.12.2013р.
складає 0,361, що свiдчить про незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх кредиторiв.
Таким чином, ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» є платоспроможним та фiнансово
стiйким.
РОЗДIЛ III. ЕФЕКТИВНIСТЬ
Ефективнiсть - спiввiдношення результатiв до витрат. В якостi результатiв звичайно приймається чистий прибуток.
Основним показником ефективностi є рентабельнiсть.
Нижче представлений перелiк розрахункових показникiв ефективностi та формули їх розрахунку:
Формули розрахунку показникiв ефективностi
№; Найменування показника; Формула розрахунку
1; Рентабельнiсть активiв; К5 = Чистий прибуток / Середньорiчна вартiсть активу балансу
2; Рентабельнiсть дiяльностi; К6 = Чистий прибуток / Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг)
Результати розрахунку показникiв ефективностi наведенi нижче:
№; Найменування показника; Значення показника
1; Рентабельнiсть активiв; 20,23%
2; Рентабельнiсть дiяльностi; 33,28 %
Дiяльнiсть ПАТ «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» в дослiджуваний перiод часу була
ефективною. За 2013 рiк прибутковiсть активiв та дiяльностi пiдприємства склали вiдповiдно 20,23% та 33,28 %.
Дiяльнiсть пiдприємства за 2013 рiк принесла прибуток у сумi 4 441 638 тис.грн.
Генеральний директор ТОВ АФ «ФОРУМ»-Н.М. Кругла
Свiдоцтво про внесення до Реєстру
суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0733
Сертифiкат аудитора Серiя А № 002254 вiд 24.05.1995р.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): реєстрацiю акцiонерiв, що прибули для участi у рiчних загальних
зборах 31.03.2014 року - за пiдсумками дiяльностi у 2013 роцi, здiйснювала
реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою Товариства за даними
облiкового реєстру власникiв, наданого Центральним депозитарiєм - ПАТ «НДУ».

Так

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв
здiйснювалося бюлетенями, що видавалися акцiонерам пiд час реєстрацiї.

Так

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): На звiтну дату 31.12.2013 року останнi позачерговi Загальнi
збори акцiонерiв Товариства проводилися 14.10.2009 року. На них було принято
рiшення про змiну посадових осiб, а саме змiну генерального директора в зв'язку з
переходом на iншу роботу. Але на момент пiдготовки цього рiчного звiту
14.02.2014 року вiдбулися позачеоговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, на
яких було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу
Товариства та про приватне розмiщення акцiй (Протокол позачергових Загальних
зборiв акцiонерiв № 1 вiд 14.02.2014 р.).

Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

1

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

1

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

У складi Наглядової ради ПАТ
«ПIВНГЗК» не створено будьяких комiтетiв.

Інші (запишіть)

-

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Розмiр винагороди не
визначається, члени Наглядової
ради не отримують винагороди у
ПАТ «ПIВНГЗК».

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): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних
осiб (в тому числi акцiонерiв Товариства) та/або з числа юридичних осiб акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати
необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi Товариства. Порядок
дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим
акцiонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом
Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПIВНГЗК», що вiдбулися 19 квiтня
2012 року було обрано одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private
Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697)
термiном на 3 (три) роки.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено
посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
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?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

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 зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

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

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнформацiю по зазначених
пунктах включено до Статуту
Товариства окремими роздiлами.
В товариствi iснують наступнi
положення: «Положення про
конфлiкт iнтересiв» «Процедура
затвердження значних
правочинiв» «Положення про
iнсайдерську торгiвлю»

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Зовнiшнiй аудитор - товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма «Форум»,
здiйснює аудиторську перевiрку
фiнансово-господарської
дiяльностi ПАТ «ПIВНГЗК»
згiдно укладеного договору,
затвердженого Наглядовою
радою, за пiдписом Генерального
директора.

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

Аудит фiнансово-господарської
дiяльностi ПАТ «ПIВНГЗК»
проводить товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма «Форум».
Протягом останнiх трьох рокiв
ПАТ «ПIВНГЗК» не змiнював
аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні
X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

У 2013 роцi перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi
здiйснювалися ТОВ АФ «Форум».
Перевiрки здiйснювались за
пiдсумками дiяльностi за рiк.

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Перевiрки Ревiзором (ревiзiйною
комiсiєю) у 2013 роцi не
здiйснювалися. Повноваження
Ревiзора в зв'язку iз закiнченням
термiну повноважень було
припинено рiшенням рiчних
загальних зборiв акцiонерiв вiд
25.03.2011 року. Новий склад
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) - не
обирався.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть): Товариство не визначилось стосовно залучення iнвестицiй
iншими способами.

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
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: Кодексу
(принципiв, правил) корпоративного управлiння не має.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Iiнформацiю не оприлюднено кодексу власного корпоративного управлiння не має.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодексу власного корпоративного управлiння не має.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00191023

за КОАТУУ

1211037200

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

07.10

6697

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
50079, Днiпропетровська обл., мiсто
Кривий Рiг

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

5729

2559

0

первісна вартість

1001

34966

16396

0

накопичена амортизація

1002

29237

13837

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2878633

2592255

0

Основні засоби:

1010

9176789

8542728

0

первісна вартість

1011

9240369

10206647

0

знос

1012

63580

1663919

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

5

5

0

інші фінансові інвестиції

1035

9

9

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

959760

358810

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

13020925

11496366

0

Запаси

1100

642678

526642

0

Виробничі запаси

1101

283976

303672

0

Незавершене виробництво

1102

59710

32772

0

Готова продукція

1103

266659

137205

0

Товари

1104

32333

52992

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

4167

4167

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

5893436

8491872

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1151466

627060

0

з бюджетом

1135

697389

540911

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

633971

472275

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

571862

111645

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

2208

2178

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

104913

18629

0

Готівка

1166

12

12

0

Рахунки в банках

1167

104901

18617

0

Витрати майбутніх періодів

1170

7

1899

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

9068126

10325003

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

22089051

21821369

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

576019

576019

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

5719547

4758132

0

Додатковий капітал

1410

256000

256000

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

144005

144005

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

4968808

10322112

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

( 20660 )

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

11664379

16035608

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

310520

179792

0

Пенсійні зобов’язання

1505

467597

540966

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

2299332

2561483

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

8130

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

3077449

3290371

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

8965

7154

0

за товари, роботи, послуги

1615

1929569

2299622

0

за розрахунками з бюджетом

1620

250737

52432

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

7812

9245

0

за розрахунками з оплати праці

1630

15036

17833

0

за одержаними авансами

1635

411

252

0

за розрахунками з учасниками

1640

4910093

14613

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

31154

33959

0

Доходи майбутніх періодів

1665

3

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

193443

60280

0

Усього за розділом IІІ

1695

7347223

2495390

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

22089051

21821369

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Данi у графi 5 "На дату переходу на мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi" Балансу не заповнюються - ПАТ
"ПIВНГЗК" вперше застосувало норми МСФЗ з 01.01.2009
року.
Аналiз змiн сум рядкiв Балансу (ф.1) станом на 31 грудня
2008 року та станом на 1 сiчня 2009 року детально
вiдображено у пунктi 3 "Основнi положення облiкової
полiтики" тексту "Примiток до фiнансової звiтностi,
складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi".
Актив
Необоротнi активи
Нематерiальнi активи.
Рядки 1000- 1002.
В бухгалтерському облiку у складi нематерiальних активiв

вiдображено програмне забезпечення (авторськi та
сумiжнi з ними права). Станом на 31.12.2013 г. сума
р.1000 становить 2559 тис.грн.
Незавершене будiвництво.
Рядок 1005.
В облiку вiдображена вартiсть незавершених капiтальних
iнвестицiй, здiйснених пiдприємством, у будiвництво,
створення, виготовлення, дообладнання, реконструкцiю,
модернiзацiю, придбання та доставку основних засобiв,
iнших необоротних матерiальних i нематерiальних активiв
(включаючи необоротнi матерiальнi активи, призначенi
для замiни дiючих, та устаткування в запасi), у придбання
й виготовлення устаткування, що потребує в подальшому
монтажу, а також аванси, перерахованi пiдрядчику.
Станом на 31.12.2013 г. сума р.1005 становить 2 592 255
тис.грн.
Основнi засоби.
Рядки 1010-1012.
Зменшення суми вартостi основних засобiв вiдбулося за
рахунок нарахування зносу. В бухгалтерському облiку
нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним
методом, а для МНА у розмiрi 100% у першому мiсяцi
експлуатацiї. Сума рядка 1000 становить 8542728 тис.грн.
Рядок 1045
Вiдстрочених податкових активiв станом на 31.12.2013
року немає.
Рядок 1096.
Загальна сума необоротних активiв становить 11 496 366
тис.грн.
Оборотнi активи
Запаси.
Рядок 1101.
По даним облiку вiдображена вартiсть оборотних активiв,
облiк яких ведуть на рахунках облiку виробничих запасiв
та малоцiнних та швидкозношуваних предметiв,
включаючи транспортно-заготiвельнi витрати. Станом на
31.12.2013 г. залишки запасiв складають 303 672 тис.грн.
Незавершене виробництво
Рядок 1102
Станом на 312.12.2013р. сума залишкiв НЗП становить 32
772 тис.грн.
Готова продукцiя.
Рядок 1103.
Станом на 31.12.2013 року, сума залишкiв готової
продукцiї по даними облiку складає
137 205 тис. грн.
Товари
Рядок 1104
Станом на 31.12.2013р. сума залишкiв товарiв на складi
становить 52 992 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Дебiторська заборгованiсть за реалiзованi товари,
продукцiю, роботи й послуги наводиться як рiзниця мiж

сумою договорiв продажу та за сумою створеного резерву
сумнiвних боргiв.
Рядок 1125 станом на 31.12.2013 року складає 8 491 872
тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом
Рядок 1135
Станом на 31.12.2013 року сума дебiторської
заборгованостi по розрахункам з бюджетом складає
540911 тис.грн.
Iз неї, рядок 1136 це дебiторська заборгованiсть (авансовi
внески) за податок на прибуток становить 472 275 тис.
грн..
Iнша поточна заборгованiсть.
Рядок 1155.
Станом на 31.12.2013 року сума iншої поточної
дебiторської заборгованостi складає 111645 тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Рядок 1165
Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2013 року
склав 18 629тис.грн.
Рядок 1195
Загальна сума оборотних активiв становить 10 325 003
тис.грн.
Рядок 1300
Загальна вартiсть активiв ( сума балансу) становить
21821369 тис. грн..
Пасив
Власний капiтал
Рядок 1400
Зареєстрований капiтал - становить 576019 тис.грн.
Рядок 1420
Нерозподiлений прибуток - становить 10 322 112 тис.грн.
Рядок 1495
Всього власний капiтал станом на 31.12.2013р. становить
16 035 608 тис.грн.
Довгостроковi зобов’язання
Рядок 1500
Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на 31.12.2013
року складають 179792 тис.грн.
Рядок 1505
Пенсiйнi забезпечення станом на 31.12.2013 року
складають 540 966 тис. грн..
Рядок 1515
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання станом на
31.12.2013 р. складають 2 561 483 тис.грн.
Рядок 1520
Довгостроковi забезпечення станом на 31.12.2013 року
складають 8130 тис. грн..
Рядок 1595
Всього довгостроковi забезпечення станом на 31.12.2013
р. складають 3290 371 тис.грн.
Поточнi зобов’язання та забезпечення
Кредиторська заборгованiсть.

Рядок 1615
Сума заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на
31.12.2013 року по даним облiку становить 2299622
тис.грн.
Рядок 1660
В рядках вiдображена сума створення поточних
забезпечень наступних витрат i платежiв. Станом на
31.12.2013 року сума складає 33959 тис.грн.
Iншi поточнi забов’ язання.
Рядок 1690
Сума iнших поточних забов’язань станом на 31.12.2013
року складає 60280 тис.грн
Рядок 1695
Всього поточнi зобов’язання станом на 31.12.2013 року
складають 2 495 390 тис.грн.
Керівник

Левiцький Андрiй Павлович

Головний бухгалтер

Гоян Наталя Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191023

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

13345344

11465839

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 6607049 )

( 5478556 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

6738295

5987283

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3877715

3605802

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 73663 )

( 81944 )

Витрати на збут

2150

( 766591 )

( 708466 )

Інші операційні витрати

2180

( 3812506 )

( 3629370 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

5963250

5173305

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

147074

24137

Інші доходи

2240

2586

12006

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 582749 )

( 491094 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 23818 )

( 199131 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

5506343

4519223

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

1064705

972876

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

4441638

3546347

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

2284051

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-57321

-163345

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-57321

2120706

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

-7573

347601

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-49748

1773105

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

4391890

5319452

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

4235992

4217957

Витрати на оплату праці

2505

420110

402929

Відрахування на соціальні заходи

2510

157736

150599

Амортизація

2515

1597439

913351

Інші операційні витрати

2520

1148959

975312

Разом

2550

7560236

6660148

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

2302824696

2304075800

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

2302824696

2304075800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1.92878

1.53916

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

1.92878

1.53916

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

За даними бухгалтерського облiку доходи вiд продажу
готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг визначаються в
момент вiдвантаження продукцiї, послуг споживачам.
Отриманий дохiд квалiфiкується:
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї готової продукцiї рядок 2000 складає 13 345344 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120) складають 3 877 715
тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи (рядок 2220) склали 147 074
тис.грн.
Iншi доходи (рядок 2240) складають 2 586 тис.грн.
Структура витратної частини звiту про фiнансовi
результати:
Рядок 2050 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 6 607 049
тис.грн.
Рядок 2130 Адмiнiстративнi витрати 73 663 тис.грн.
Рядок 2150 Витрати на збут 766 591 тис.грн.
Рядок 2180 Iншi операцiйнi витрати 3 812 506 тис.грн.
Рядок 2250 Фiнансовi витрати 582 749 тис.грн.
Рядок 2270 Iншi витрати 23 818 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток складають 1 064 705 тис.
грн.
Чистий прибуток за рiк становить 4 млрд. 441 млн. 638
тис.грн.

Керівник

Левiцький Андрiй Павлович

Головний бухгалтер

Гоян Наталя Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191023

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

"Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)" не
надається тому, що надано "Звiт про рух грошових коштiв
(за непрямим методом)". У 2013 роцi Товариство змiнило
метод подання "Звiту про рух грошових коштiв" вiд
прямого в непрямий метод, щоб представити бiльш
доречну iнформацiю для користувачiв фiнансової
звiтностi.

Керівник

Левiцький Андрiй Павлович

Головний бухгалтер

Гоян Наталя Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191023

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

Стаття
1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

5506343

0

4519223

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

1597439

X

913351

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

84304

0

173406

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

2853

0

0

1456

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

190499

0

0

185789

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

582749

X

491094

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

903344

1633489

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

116036

0

0

131332

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

1996893

1139973

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

460217

0

837009

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

1892

32

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

524406

5218

0

212193

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

136776

0

0

138309

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

6032121

0

6422821

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

370053

0

0

160169

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

198305

32921

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

1433

0

0

776

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

2797

0

0

3025

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

3

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

8628

47829

0

7260

Сплачений податок на прибуток

3580

X

1026164

X

1667602

Сплачені відсотки

3585

X

429415

X

36073

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

5005957

4755219

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

416677

X

6440

X

необоротних активів

3205

33798

X

2239

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

75560

X

903075

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

19216

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

962604

X

1164871

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

869

X

893634

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

1037

X

26841

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

438475

0

1154376

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

703384

X

1318845

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

1538

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

20660

X

0

Погашення позик

3350

X

439695

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

4894489

X

4816647

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

991

X

36072

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

4650913

0

3533874

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

83431

66969

0

Залишок коштів на початок року

3405

104913

X

36489

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

2853

1455

0

Залишок коштів на кінець року

3415

18629

0

104913

0

Примітки

Звiт мiстить iнформацiю про грошовi потоки пiдприємства за
звiтний перiод, та вiдображає рух грошових коштiв у результатi
здiйснення операцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi.
Залишку коштiв недоступних для використання не iснує.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВНIЧНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00191023

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

576019

5856157

256000

144005

4956938

0

0

11789119

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

-136610

0

0

11870

0

0

-124740

Скоригований
залишок на
початок року

4095

576019

5719547

256000

144005

4968808

0

0

11664379

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

4441638

0

0

4441638

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

-49748

0

0

0

0

0

-49748

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

-20660

-20660

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-911667

0

0

911666

0

0

-1

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

-961415

0

0

5353304

0

-20660

4371229

Залишок на
кінець року

4300

576019

4758132

256000

144005

10322112

0

-20660

16035608

Примітки

Статутний фонд по комбiнату станом на 31.12.2013 року становить 576 019 тис.грн.
Додатковий капiтал станом на 31.12.2013 року становить 256 000 тис.грн.
Резервний капiтал на звiтну дату становить 144 005 тис.грн.
Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2013 року становить 4758132 тис. грн..
Нерозподiлений прибуток на 31.12.2013 року становить 10 322 112 тис.грн.
Сума власного капiталу складає 16 035 608 тис. грн.
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1.ПАТ «ПIВНГЗК» i його дiяльнiсть
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ» (далi - Компанiя або «ПIВНГЗК») було створено в 1963 роцi як державне
пiдприємство. У 1996 роцi в рамках програми приватизацiї в Українi воно було перетворено у
вiдкрите акцiонерне товариство, контрольний пакет акцiй в якому належав Державному
акцiонерному товариству «Укррудпром». Держава була контролюючим акцiонером Компанiї до
жовтня 2004 року, коли в рамках приватизацiї Компанiя перейшла пiд контроль Закритого
акцiонерного товариства «Систем Кепiтал Менеджмент» («СКМ»), зареєстрованого в Українi i
повнiстю належить пановi Рiнату Ахметову.
Основна дiяльнiсть Компанiї включає в себе видобуток залiзної руди i виробництво залiзорудного
концентрату i окатишiв для реалiзацiї як на внутрiшньому ринку, так i на експорт.
Компанiю контролює Metinvest BV (Далi - «Метiнвест»), компанiя, зареєстрована в Нiдерландах i
створена для управлiння металургiйними та гiрничодобувними активами СКМ. Метiнвест є
повнiстю iнтегрованою компанiєю з виробництва сталi, яка володiє активами в кожнiй ланцi
виробничого ланцюга - вiд видобутку залiзної руди та коксiвного вугiлля та виробництва коксу до
виробництва напiвфабрикатiв i готової продукцiї, а також трубного прокату i виробництва
листової i рулонної сталi. Вiдповiдно, Компанiя проводить значнi операцiї з iншими компанiями
Метiнвесту i СКМ, має суттєвi залишки за такими операцiями i залежить вiд безперервної
пiдтримки Метiнвесту. Станом на 31 грудня 2013 Метiнвест на 71,25% належить СКМ. Станом на
31 грудня 2013 року в ПАТ «ПIВНГЗК» працювали 6824 працiвника (на 31 грудня 2012 року 6930 людини).
Юридична адреса Компанiї i основне мiсце ведення її господарської дiяльностi: м. Кривий Рiг,
50079, Україна. У 2011 роцi органiзацiйно-правова форма Компанiї була змiнена з вiдкритого
акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство вiдповiдно до змiн у законодавствi
України.
2. Умови, в яких працює Компанiя
Фiнансовi результати Компанiї в значнiй мiрi залежать вiд:
1) свiтових факторiв, якi впливають на цiни на сталь i залiзну руду;
2) фiскальної та економiчної полiтики, що реалiзовується урядом України;
3) полiтики Метiнвесту щодо принципiв включення Компанiї на вертикально iнтегрований процес
виробництва сталi.
Компанiя є одним з трьох пiдприємств Метiнвест в Українi по видобутку залiзної руди та продає
бiльшу частину своєї продукцiї пiдприємствам Метiнвесту. Крiм того , Метiнвест має
централiзоване казначейство, рацiоналiзує свої бiзнес- та операцiйнi процеси i шукає синергiї про
те, як компанiї повиннi дiяти. Компанiя може бути схильною до змiн, якi можуть вплинути на
фiнансовi та операцiйнi результати.
Металургiйна галузь iсторично схильна циклiчностi та впливу загальної економiчної ситуацiї.
Пiсля перiоду тривалого зростання до 2008 року Компанiя, як i будь-яке iнше пiдприємство її
галузi, пiддалася негативному впливу спаду свiтової економiки, який характеризувався рiзким
падiнням попиту i цiн на металургiйну продукцiю. Пiсля цього настав перiод поступового
вiдновлення економiки, оскiльки уряди багатьох країн впроваджували стимулюючi програми для
пiдтримки слабких економiк.
Економiка України схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного
спаду, спостережуваних в iнших країнах свiту.
У 2013 роцi свiтовий попит на основнi експортнi товари сталi i залiзної руди з України був
слабкий . Рiк був вiдзначений одним з рекордних по урожаю сiльськогосподарських культур,
однак свiтовi цiни на пшеницю , кукурудзу i насiння соняшнику значно знижено через пiковi
врожаї в iнших регiонах культур виробництва . У 2013 роцi ВВП України був плоским в рiчному

численнi ( 2012 : збiльшення на 0,2%) , у той час як обсяг промислового виробництва скоротився
на 4,7 % ( 2012 : зниження на 0,5 %). Уряд України ввiв ряд обмежень щодо iноземної валюти, з
метою пiдтримати нацiональну валюту. Iнфляцiя протягом року була близька до нуля, оскiльки
Нацiональний банк України знизив грошову масу. Полiтичну систему України випробувала
нестабiльнiсть з низкою протестiв проти дiй уряду наприкiнцi 2013 року i вуличного насильства у
сiчнi - лютому 2014 року. Наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко передбачити, але вони
можуть мати ерйозний вплив на економiку України та дiяльностi Товариства. Управлiння разом з
Метiнвест, вважає, що вони вживають необхiдних заходiв з пiдтримання економiчної стiйкостi
Компанiї в поточних умовах.
Майбутня стабiльнiсть економiки в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi прийнятих полiтичних,
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, а також вiд здатностi уряду забезпечити новi та
iснуючi борговi зобов'язання.
3.Основнi положення облiкової полiтики
Пiдприємство вперше застосувало норми МСФЗ з 01.01.2009 року. Аналiз змiн сум рядкiв Балансу
(ф.1) станом на 31 грудня 2008 року та станом на 1 сiчня 2009 року представлено наступним
чином:
АКТИВ; Код рядка; на 31.12.2008; на 01.01.2009; Змiни
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть; 010; 49 430; 12 819; (36 611)
первiсна вартiсть; 011; 59 764; 19 824; (39 940)
накопичена амортизацiя; 012; (10 334); (7 005); 3 329
Незавершене капiтальнi iнвестицiї; 020; 746 737; 733 288; (13 449)
Основнi засоби:; ; ; ; залишкова вартiсть; 030; 1 579 796; 3 994 945; 2 415 149
первiсна вартiсть; 031; 3 303 500; 4 751 296; 1 447 796
знос; 032; (1 723 704); (756 351); 967 353
iншi фiнансовi iнвестицiї; 045; 20 783; 9; (20 774)
Довгострокова дебiторська заборгованiсть; 050; 783; 783; Усього за роздiлом I; 080; 2 397 529; 4 741 844; 2 344 315
II. Оборотнi активи; ; ; ; Виробничi запаси; 100; 366 070; 334 004; (32 066)
Незавершене виробництво; 120; 12 357; 12 357; Готова продукцiя; 130; 61 378; 61 378; Товари; 140; 236; 187; (49)
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:чиста реалiзацiйна вартiсть; 160; 4 022 725;
4 022 726; 1
первiсна вартiсть; 161; 4 024 996; 4 024 997; 1
резерв сумнiвних боргiв; 162; (2 271); (2 271); Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:; ; ; ; з бюджетом; 170; 56 921; 62 324; 5 403
за виданими авансами; 180; 129 990; 128 583; (1 407)
з нарахованих доходiв; 190; 18; 18; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть; 210; 2 311 760; 2 314 188; 2 428
Поточнi фiнансовi iнвестицiї; 220; 67; 67; Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi; 230; 3 572; 1 223; (2 349)
в iноземнiй валютi; 240; 268; 189; (79)
Iншi оборотнi активи; 250; 5 123; ; (5 123)
Усього за роздiлом II; 260; 6 970 485; 6 937 244; (33 241)
III. Витрати майбутнiх перiодiв; 270; 32 361; 5 061; (27 300)
Баланс; 280; 9 400 375; 11 684 149; 2 283 774
Пасив; Код рядка; На початок звiтного перiоду; На кiнець звiтного перiоду;
1; 2; 3; 4;

I. Власний капiтал; ; ; ;
Статутний капiтал; 300; 576 019; 576 019; Iнший додатковий капiтал; 330; 592 360; 1 459 936; 867 576
Резервний капiтал; 340; 226 253; 226 253; Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток); 350; 4 858 878; 5 512 180; 653 302
Усього за роздiлом I; 380; 6 253 510; 7 774 388; 1 520 878
II. Забезпечення наступних витрат i платежiв; ; ; ; Забезпечення виплат персоналу; 400; 19 045; 19 045; Iншi забезпечення; 410; ; 244 529; 244 529
Усього за роздiлом II; 430; 19 045; 263 574; 244 529
III. Довгостроковi зобов'язання; ; ; ; Довгостроковi кредити банкiв; 440; 140 000; 140 000; Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання; 450; 556; -; (556)
Вiдстроченi податковi зобов'язання; 460; 226 346; 747 870; 521 524
Iншi довгостроковi зобов'язання; 470; 2 998; 2 976; (22)
Усього за роздiлом III; 480; 369 900; 890 846; 520 946
IV. Поточнi зобов'язання; ; ; ; Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями; 510; 840 342; 840 000; (342)
Векселi виданi; 520; 5 470; 5 470; Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 530; 1 770 027; 1 770 279; 252
Поточнi зобов'язання за розрахунками:; ; ; ; з одержаних авансiв; 540; 16 329; 16 329; з бюджетом; 550; 18 069; 38 078; 20 009
зi страхування; 570; 13 246; 13 246; з оплати працi; 580; 17 700; 17 700; з учасниками; 590; 5 541; 5 541; Iншi поточнi зобов'язання; 610; 71 193; 48 695; (22 498)
Усього за роздiлом IV; 620; 2 757 917; 2 755 338; (2 579)
V. Доходи майбутнiх перiодiв; 630; 3; 3; Баланс; 640; 9 400 375; 11 684 149; 2 283 774
Такi вiдхилення обумовленi змiною пiдприємством облiкових оцiнок i припущень, якi мають
вплив на визначення сум активiв та зобов`язань, визначення доходiв i витрат перiоду. Найбiльшi
змiни мали суми статей активу балансу такi як, запаси, основнi засоби, що пояснюється
нарахуванням резерву знецiнення запасiв та переоцiнкою об’єктiв основних засобiв.
Збiльшення нерозподiленого прибутку, балансової вартостi додаткового акцiонерного капiталу
включає коригування згiдно з МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» в сумi 256
000 000 гривень у зв'язку з внесками в акцiонерний капiтал, здiйсненими до перiоду гiперiнфляцiї
в Українi та результатами переоцiнки об’єктiв основних засобiв.
Збiльшення статтi «Iншi забезпечення» вiдбулося за рахунок нарахування зобов’язань по
пенсiйному забезпеченню.
Збiльшення статтi «Вiдстроченi податковi зобов'язання» вiдбулося за рахунок нарахування
вiдстрочених податкових зобов’язань, пов’язаних з переоцiнкою основних засобiв та
нарахуванням резервiв.
Продовження тексту приміток
4. Облiкова полiтика та звiтнiсть за 2013 рiк.
Основа пiдготовки iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi з коригуваннями на початкове визнання фiнансових
iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку основних засобiв. Фнансова звiтнiсть
представлена в тисячах українських гривень , а всi суми округленi до найближчої тисячi , якщо не
вказано iнше.
Нижче викладенi основнi положення облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi фiнансової

звiтностi за 2013 рiк. Якщо не вказано iнше, цi положення облiкової полiтики послiдовно
застосовувалися у всiх представлених звiтних перiодах.
Iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво Компанiї застосовувало
власнi судження, оцiнки та припущення, якi впливають на застосування облiкової полiтики та на
зазначенi у звiтностi суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат. Оцiнки та пов'язанi з ними
допущення заснованi на минулому досвiдi та iнших факторах, якi при iснуючих обставинах є
обгрунтованими, результати яких формують основу професiйних суджень про балансову вартiсть
активiв i зобов'язань, якi недоступнi з iнших джерел. Незважаючи на те, що цi оцiнки грунтуються
на всiй наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини i подiї, фактичнi результати
можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження особливо важливi, областi, якi
характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i розрахунки мають велике
значення для фiнансової звiтностi по МСФО.
Перерахунок iноземної валюти.
Статтi, представленi в цiй фiнансовiй звiтностi, оцiненi з використанням валюти основного
економiчного середовища, в якiй працює пiдприємство (функцiональної валюти). Суми у
фiнансовiй звiтностi оцiненi i представленi у нацiональнiй валютi України, гривнi, яка є
функцiональною валютою i валютою представлення для пiдприємства.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України
(НБУ), встановленим на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi проведення
операцiї в iноземнiй валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на пiдставi обмiнного
курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi за офiцiйним
курсом обмiну, який встановлює Нацiональний банк України (НБУ) на вiдповiдну звiтну дату.
Курсовi рiзницi, що виникають в результатi перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у
функцiональну валюту Компанiї за офiцiйним курсом НБУ, включаються до звiту про фiнансовi
результати.
Основнi курси, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були наступними:
1 долар США = 7,993 гривнi (у 2012 роцi - 1 долар США = 7,99 гривнi).
В даний час українська гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
Основнi засоби.
Основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю, мiнус подальша амортизацiя та
знецiнення. Справедлива вартiсть визначається на пiдставi результатiв оцiнки, яку проводять
незалежнi оцiнювачi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi
переоцiнюваних активiв. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною
вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв.
Вартiсть активiв, побудованих самою Компанiєю, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на
оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за результатами переоцiнки вiдображається у
звiтi про сукупнi доходи та резервi переоцiнки в капiталi. Пiсля переоцiнки об'єкта основних
засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вираховується з валової балансової вартостi
активу, пiсля чого чиста вартiсть активу трансформується до його переоцiненої вартостi.
Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi
того ж активу, визнається у звiтi про сукупнi доходи та зменшує ранiше визнаний резерв
переоцiнки у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдображаються у
звiтi про фiнансовi результати. Резерв переоцiнки, вiдображений у складi капiталу, вiдноситься
безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована,
тобто коли актив реалiзується або списується або по мiрi використання Компанiєю цього активу. В
останньому випадку реалiзована сума переоцiнки являє собою рiзницю мiж амортизацiєю на
переоцiненiй балансовiй вартостi активу i амортизацiєю на основi його первiсної вартостi.
Пiсля визнання в облiку, об'єкти основних засобiв можуть подiлятися на компоненти, що
представляють собою статтi iз значною вартiстю, якi можуть бути вiднесенi на окремий
амортизацiйний перiод.

Вартiсть замiни таких компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а
балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються,
тiльки якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкта основних
засобiв. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат по мiрi їх
здiйснення.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли
подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток та збитки
вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманої суми з балансовою вартiстю
активiв i вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. При продажу переоцiнених активiв
суми, включенi в iншi резерви, переносяться на нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв розраховується лiнiйним методом з тим, щоб зменшити їх вартiсть
до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї:
Залишковi термiни експлуатацiї, рокiв:
Будинки i споруди 1-60
Виробниче обладнання 1-35
Iншi основнi засоби 1-10
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя отримала б у даний час вiд
вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi i в тому
станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Компанiя має намiр використовувати
актив до кiнця його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi,
коригуються на кожну звiтну дату.
Балансова вартiсть активу негайно зменшується до вартостi вiдшкодування, якщо балансова
вартiсть вище його оцiночної вартостi вiдшкодування.
Незавершене будiвництво являє собою передоплати за основнi засоби, а також вартiсть основних
засобiв, будiвництво яких ще не завершено. Амортизацiя на такi активи не нараховується до
моменту їх введення в експлуатацiю.
Компанiя капiталiзує витрати за позиковими коштами, якi безпосередньо вiдносяться до
придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
Знецiнення не фiнансових активiв.
Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на
предмет знецiнення. Активи аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi будь-яких
подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може
стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу
перевищує вартiсть його вiдшкодування та, яка перевищує суму ранiше визнаного надлишку
переоцiнки в капiталi. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за
вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них вища. Для
розрахункiв можливого знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують
окремо розрiзненi грошовi потоки (на рiвнi одиниць, якi генерують грошовi кошти). Не фiнансовi
активи, крiм гудвiлу, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет
можливого сторнування знецiнення.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за наступними
категорiями оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Керiвництво Компанiї визначає
класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають кредити i дебiторську заборгованiсть, якi
виникають, коли Компанiя надає товари або кошти безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської
заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку
часу. Вони вiдображаються у складi оборотних активiв, крiм тих, у яких строк погашення
перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Останнi вiдносяться до категорiї необоротних активiв. У
балансi кредити i дебiторська заборгованiсть вiдносяться до категорiї дебiторської заборгованостi
з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї.

Справедливу вартiсть при початковому визнаннi найкращим чином пiдтверджує цiна операцiї, за
винятком операцiй з пов'язаними сторонами, якi проводяться за цiною, встановленою контрактом.
Прибуток або збиток при початковому визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж
справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з
такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки
наявнi доступнi ринковi данi.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, кредити i дебiторська заборгованiсть Компанiї
оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, а
фiнансовi активи - за вирахуванням понесених збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти,
включаючи початковi витрати на проведення операцiї, включаються до балансової вартостi
вiдповiдного iнструмента та амортизуються з використанням ефективної процентної ставки для
даного iнструменту.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв та зобов'язань термiном менше одного року
вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту.
Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх
договiрних грошових потокiв за поточною ринковою процентною ставкою для подiбних
фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для Компанiї.
Припинення визнання фiнансових активiв.
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (i) активи погашенi або права на грошовi
потоки вiд них закiнчилися iншим чином, (ii) коли Компанiя передала, в основному, всi ризики i
переваги володiння або (iii) коли Компанiя не передавала i не зберiгала, в основному, всi ризики i
переваги володiння, але не зберегла контроль. Контроль зберiгається, коли контрагент не має
практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язаної сторонi, не накладаючи при цьому
додатковi обмеження на продаж.
Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок. Поточний
податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до українського законодавства,
яке дiє на звiтну дату. Витрати з податку на прибуток визнаються у звiтi про фiнансовi результати,
крiм випадкiв, коли вони визнаються у звiтi про сукупнi доходи або безпосередньо у складi
капiталу, оскiльки вони належать до операцiй, врахованим у поточному або iнших перiодах у звiтi
про сукупнi доходи або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати у
податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного або попереднiх
перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, показанi як компонент операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно, при первiсному визнаннi, вiдстроченi податки не визнаються у вiдношеннi
тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в разi операцiї, що не є
об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її первiсному облiку не впливає нi на бухгалтерську,
нi на податковий прибуток. Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за ставками
оподаткування, якi введенi в дiю або повиннi бути введенi в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується,
будуть застосовуватися в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний
перенесений податковий збиток.
Вiдстроченi податковi активи вiднiмаються для цiлей оподаткування тимчасових рiзниць та
перенесеним з попереднiх перiодiв податковим збиткам, враховуються тiльки в тiй мiрi, в якiй
iснує впевненiсть у тому, що в наявностi буде оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна
буде реалiзувати вiд'ємнi суми.
Запаси.
Товарно-матерiальнi запаси показанi за первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї,
залежно вiд того, яка з них нижча. Вартiсть матерiалiв прямого призначення та запчастин
визначається за методом iдентифiкованої вартостi. Вартiсть незавершеного виробництва i готової

продукцiї визначається за середньозваженим методом. Вартiсть готової продукцiї та
незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi
витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої
потужностi, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою
розрахункову цiну реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на
завершення роботи над активом та витрат на збут.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку
облiковуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на знецiнення.
Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне
свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до
первiсних або переглянутими умовами. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що
проти дебiтора буде вiдкрито справу про банкрутство, або фiнансової реорганiзацiї i дефолт або не
оплата платежу є iндикаторами того, що дебiторська заборгованiсть є знецiненої. Сума резерву
являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартiсть активу зменшується з використанням вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у
звiтi про фiнансовi результати у складi загальних i адмiнiстративних витрат. Якщо дебiторська
заборгованiсть з основної дiяльностi є безповоротною, вона списується за рахунок резерву на
дебiторську заборгованiсть з основної дiяльностi. Повернення ранiше списаних сум кредитується
за рахунок iнших доходiв у звiтi про фiнансовi результати.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть, умови якої
переглянутi, враховується за амортизованою вартiстю на пiдставi нової структури переглянутих
грошових потокiв. Вiдповiднi прибуток або збитки визнаються у звiтi про фiнансовi результати на
дату перегляду, якi згодом амортизуються за методом ефективної процентної ставки. Якщо умови
дебiторської заборгованостi переглядаються або змiнюються iншим чином внаслiдок фiнансових
труднощiв позичальника чи емiтента, збиток вiд знецiнення оцiнюється з використанням первiсної
ефективної процентної ставки до змiни умов.
Передплати.
Передплати облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву на знецiнення.
Передплата вiдноситься до категорiї довгострокової передплати, якщо товари чи послуги, за якi
була проведена передплата, будуть отриманi бiльш, нiж через рiк, або якщо передплата
вiдноситься до активу, який при первiсному визнаннi вiдноситься до категорiї необоротного
активу. Передплати за придбанi активи переносяться на балансову вартiсть активу, коли Компанiя
отримала контроль над цим активом та iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає економiчнi
вигоди вiд його використання. Iншi передплати вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати,
коли отриманi товари або послуги, за якi були виробленi передплати. Якщо є свiдоцтво того, що
активи, товари або послуги, до яких вiдноситься передплата, не будуть отриманi, балансова
вартiсть передплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у звiтi про
фiнансовi результати.
Векселя.
Розрахунки за деякими продажами та закупiвлями проводяться за допомогою векселiв, якi
являють собою договiрнi борговi iнструменти.
Продажi та закупiвлi, розрахунок за якими планується провести векселями, облiковуються за
розрахованою керiвництвом справедливою вартiстю, яка буде отримана або передана при не
грошових розрахунках. Справедлива вартiсть визначається на пiдставi наявних у наявностi
доступних ринкових даних.
Компанiя випускає довгостроковi векселi як платiжний документ з фiксованою датою погашення.
Постачальник може продавати їх на позабiржовому вторинному ринку. Випущенi Компанiєю
векселi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної
ставки.
Компанiя також приймає векселi вiд своїх клiєнтiв (як їх власнi векселi, так i випущенi третiми

сторонами) в розрахунок за дебiторською заборгованiстю. Випущенi клiєнтами або третiми
сторонами векселi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
процентної ставки. Резерв на знецiнення векселiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне
свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно за
початковими умовами. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною
процентною ставкою.
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках
до запитання та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком розмiщення
не бiльше трьох мiсяцiв. Суми, використання яких обмежено, виключаються зi складу грошових
коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових коштiв. Суми, обмеження щодо
яких не дозволяють обмiняти їх або використовувати для розрахунку за зобов'язаннями протягом,
щонайменше, дванадцять мiсяцiв пiсля звiтної дати, включенi до складу iнших необоротних
активiв
Акцiонерний капiтал.
Звичайнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй,
показуються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв).
Компанiя трансформувала суму внескiв в акцiонерний капiтал, отриманих до 1 сiчня 2001 року, з
урахуванням впливу гiперiнфляцiї, яка спостерiгалася в Українi до 2001 року, вiдповiдно до вимог
МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї». Дана трансформацiя була проведена
шляхом iндексацiї сум в iсторичному облiку на змiну загального iндексу цiн до 31 грудня 2000
року. В результатi цiєї трансформацiї акцiонерний капiтал Компанiї збiльшився на 256 мiльйонiв
гривень.
Дивiденди.
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони
оголошенi до/або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до
фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi, або оголошенi
пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Позиковi кошти.
Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат,
понесених на проведення операцiї, а надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень (за
вирахуванням витрат на проведення операцiї) та вартiстю погашення визнається у звiтi про
фiнансовi результати протягом перiоду, на який були залученi позиковi кошти, з використанням
методу ефективної процентної ставки.
Позиковi кошти показуються в складi поточних зобов'язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є
безумовне право вiдкласти розрахунок за зобов'язанням, щонайменше, на 12 мiсяцiв пiсля звiтної
дати.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
визнається i спочатку оцiнюється у вiдповiдностi з полiтикою облiку фiнансових iнструментiв.
Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй i дисконтiв при
розрахунку. Фiнансовi зобов'язання без фiксованого термiну погашення в подальшому
облiковуються за справедливою вартiстю.
Аванси отриманi.
Аванси отриманi облiковуються за отриманими сумами.
Резерви за зобов'язаннями та платежами.
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фiнансовi зобов'язання, якi визнаються у випадках,
коли у Компанiї є поточнi юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй,
коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму

можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань,
ймовiрнiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для
всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошових
коштiв у вiдношеннi якої позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодований, наприклад, вiдповiдно до договору
страхування, сума вiдшкодування визнається як окремий актив, причому тiльки у випадках, коли
вiдшкодування у значнiй мiрi гарантоване.
Резерви оцiнюються до приведеної вартостi витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для
погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдбиває
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. Збiльшення
резерву з часом визнається як процентнi витрати.
Умовнi активи i зобов'язання.
Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про нього розкривається в тих
випадках, коли ймовiрно отримання економiчних вигод вiд його використання.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть
вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна
розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у
фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв, що припускають економiчнi вигоди, є
малоймовiрною
Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками.
Компанiя платить передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду
України на користь своїх працiвникiв. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової
суми заробiтної плати i вiдносяться на витрати по мiрi їх понесення. До складу витрат на оплату
працi в звiтi про фiнансовi результати включенi пенсiї, що виплачуються на розсуд Компанiї, та
iншi пенсiйнi пiльги.
Винагороди працiвникам. План зi встановленими виплатами.
Компанiя бере участь у державному пенсiйному планi зi встановленими виплатами, який
передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, що працюють на певних робочих мiсцях
зi шкiдливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанiя також надає на певних умовах
одноразову виплату при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним
планом зi встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартiсть певного зобов'язання на
звiтну дату мiнус коректування на невизнаний актуарний прибуток або збиток i вартiсть минулих
послуг. Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щорiчно з використанням
методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання за пенсiйним планом зi
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдпливу коштiв iз застосуванням процентних ставок за високолiквiдними корпоративними
облiгацiями, деномiнованими в тiй же валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення
яких приблизно вiдповiдає термiну даного зобов'язання. Актуарнi прибуток i збитки, що
виникають в результатi минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на
фiнансовий результат протягом очiкуваного середнього строку, що перевищують бiльше з значень
10% вiд вартостi активiв плану або 10% вiд вартостi зобов'язань за планом зi встановленими
виплатами. Вартiсть минулих послуг працiвникiв негайно вiдображається у звiтi про фiнансовi
результати, крiм випадкiв, коли змiни пенсiйного плану залежать вiд продовження трудової
дiяльностi працiвникiв протягом певного перiоду часу (так званий перiод, протягом якого виплати
стають гарантованими). У цьому випадку вартiсть минулих послуг працiвникiв амортизується за
методом рiвномiрного списання протягом перiоду, коли виплати стають гарантованими.
Звiтнiсть за сегментами.
Iнформацiя по сегментах розкривається у звiтностi вiдповiдно до принципу, використовуваним
для пiдготовки внутрiшньої звiтностi, яка надається особi, вiдповiдальнiй за прийняття
операцiйних рiшень Компанiї. Сегменти, чиї доходи, фiнансовi результати й активи перевищують
10% загальних сегментних даних, показуються окремо.
Визнання доходiв.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi повиннi бути

отриманi за проданi товари та наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi Компанiї. Виручка вiд
реалiзацiї показана без ПДВ i знижок.
Компанiя визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з
достатнiм ступенем точностi, iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних
вигод та дотриманi конкретнi критерiї по кожному напрямку дiяльностi Компанiї, як описано
нижче. Сума доходу вважається не пiдлягає достовiрнiй оцiнцi до тих пiр, поки не будуть
врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю. Оцiнки Компанiї грунтуються на
результатах минулих перiодiв з урахуванням категорiй покупцiв, видiв операцiй та специфiки
кожної угоди.
Реалiзацiї товарiв i продукцiї.
Компанiя виробляє i реалiзує асортимент залiзорудної продукцiї великим покупцям. Виручка вiд
продажу товарiв i продукцiї визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами.
Зазвичай це вiдбувається при вiдвантаженнi товару. Коли Компанiя погоджується доставити
вантаж до певного мiсця, виручка визнається, коли вантаж буде переданий покупцевi в
обумовленому мiсцi. Компанiя використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС, такi як франкопорт (FOB) i доставка до кордону (DAF), якi визначають момент переходу ризикiв i вигод.
Продажi враховуються на основi цiн, зазначених у специфiкацiях до договорiв. Цiна продажу
вказується окремо для кожної специфiкацiї.
Процентнi доходи.
Процентнi доходи визнаються на пропорцiйно-тимчасовiй основi з використанням методу
ефективної процентної ставки. Коли дебiторська заборгованiсть виявляється знецiненої, Компанiя
зменшує балансову вартiсть до рiвня очiкуваного вiдшкодування, яка являє собою розрахунковi
майбутнi грошовi потоки, дисконтованi за первiсною ефективною процентною ставкою
iнструменту. Дисконт надалi буде частинами ставитися на процентний дохiд.
Комiсiйнi доходи.
Компанiя також проводить операцiї купiвлi-продажу з метою управлiння грошовими потоками.
Такi операцiї не приносять Компанiї доходiв i, вiдповiдно, такi продажi i придбання показуються
по чистiй сумi у складi iнших операцiйних доходiв або витрат. Дебiторська та кредиторська
заборгованiсть за такими операцiями представляється розгорнуто.
Податок на додану вартiсть.
ПДВ розраховується за двома ставками: 20% стягується при поставках товарiв чи послуг на
територiї України, включаючи поставки без чiтко визначеної суми винагороди, та iмпортi товарiв
в Україну (крiм випадкiв, чiтко передбачених законодавством щодо поставок, звiльнених вiд
оподаткування ПДВ); 0% застосовується при експортi товарiв та вiдповiдних послуг. Вихiдний
ПДВ при продажу товарiв i послуг враховується в момент отримання товарiв чи послуг клiєнтом
або в момент надходження платежу вiд клiєнта, в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше.
Вхiдний ПДВ враховується таким чином: право на кредит по вхiдному ПДВ при закупiвлях
виникає в момент отримання накладної з ПДВ, яка видається в момент надходження оплати
постачальнику або в момент отримання товарiв чи послуг, в залежностi вiд того що вiдбувається
ранiше, або право на кредит по входить ПДВ виникає в момент сплати податку.
ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi згорнуто i показується як актив або
зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. У тих випадках, коли пiд знецiнення
дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валової
суми заборгованостi, включаючи ПДВ.
Аванси виданi та отриманi визнаються у фiнансовiй звiтностi за вирахуванням ПДВ, так як
очiкується, що розрахунок за такими сумами буде проведений на рахунок поставки вiдповiдних
товарiв чи послуг.
5. Iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при застосуваннi облiкової полiтики
Компанiя робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, показаних у
звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i
грунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй,
яке при iснуючих обставинах вважається обгрунтованим. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також

використовує певнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi
найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансових звiтах, i оцiнки, якi можуть призвести до
значних коректувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового
року, включають:
Справедлива вартiсть основних засобiв. Основнi засоби Компанiї проходять регулярну переоцiнку,
проведену незалежними оцiнювачами. Оскiльки велика частина основних засобiв мають вузько
направлене використання, основою для їх оцiнки є амортизована вартiсть замiни. Пiд час
проведення такої оцiнки оцiнювачами були застосованi наступнi основнi допущення:
- вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на спорудження (фактичнi витрати, понесенi
Компанiєю, спецiалiзованi довiдники, оцiнки витрат на спорудження рiзноманiтного обладнання
тощо);
- вибiр порiвняльних величин для вартостi замiни певного обладнання, а також вiдповiдних
коригувань для прийняття до уваги технiчних характеристик i стану нового i iснуючого
обладнання;
- метод кривих Айова / Маршала i Свiфта, застосовуваний для оцiнки фiзичного зносу основних
засобiв.
Пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам.
Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам з використанням
методу прогнозованої умовної одиницi на пiдставi актуарних припущень, що представляють
собою всю наявну у керiвництва iнформацiю по змiнних величинах, що визначають остаточну
вартiсть виплати пенсiй та iнших винагород працiвникам. Оскiльки пенсiйний план входить в
компетенцiю державних органiв, у Компанiї не завжди є доступ до всiєї необхiдної iнформацiї.
Внаслiдок цього на суму зобов'язань по пенсiйному забезпеченню можуть чинити значний вплив
судження про те, чи вийде працiвник достроково на пенсiю i коли це станеться, чи буде Компанiя
зобов'язана фiнансувати пенсiї колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй
спiвробiтник працювати в небезпечних умовах, а також про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники
будуть переведенi з пенсiйної програми, що фiнансується державою, на пенсiйну програму,
фiнансовану Компанiєю. Розрахунок поточної вартостi пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду
факторiв, обумовлених на основi актуарних розрахункiв з використанням цiлого ряду припущень.
Основнi припущення, використанi при визначеннi чистих витрат (доходiв) за пенсiйними
зобов'язаннями, включають ставку дисконту. Будь-якi змiни цих припущень вплинуть на
балансову вартiсть пенсiйних зобов'язань. Компанiя визначає вiдповiдну ставку дисконту в кiнцi
кожного року. Вона являє собою вiдсоткову ставку, яка повинна використовуватися для
визначення теперiшньої вартостi розрахункових майбутнiх грошових виплат, якi, як очiкуються,
будуть потрiбнi для врегулювання пенсiйних зобов'язань. При визначеннi вiдповiдної ставки
дисконту Компанiя враховує процентнi ставки за високолiквiдними корпоративними облiгацiями,
деномiнованими в тiй же валютi, в якiй будуть проведенi виплати, i термiни до погашення яких
приблизно вiдповiдають термiну вiдповiдних пенсiйних зобов'язань. Iншi основнi допущення, що
стосуються пенсiйних зобов'язань, частково заснованi на поточних ринкових умовах.
Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує змiнюватися. Суперечливi
положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним i
обгрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не оскаржать.
Операцiї з пов'язаними сторонами.
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя проводить операцiї з пов'язаними сторонами. При
визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або неринковими цiнами,
використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку.
Фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика Компанiї передбачає вiдображення прибутку i
збиткiв вiд операцiй з пов'язаними сторонами, крiм об'єднання компанiй або iнвестицiй в
iнструменти капiталу, у звiтi про фiнансовi результати. Основою для суджень є цiни при
проведеннi подiбних операцiй мiж непов'язаними сторонами, а також аналiз ефективної
процентної ставки.

6. Прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
Новi стандарти, змiни стандартiв або iнтерпретацiї, якi вперше обов'язковi до застосування у
фiнансових перiодах, починаючи з 1 сiчня 2012 року або пiсля цiєї дати, i якi, як очiкується, могли
б зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї, випущенi не були.
Нижче вказанi випущенi новi стандарти i змiни стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi
Компанiї, але не набули чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2012 року
або пiсля цiєї дати, i що Компанiя не застосовувала достроково:
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти, частина 1: класифiкацiя та оцiнка» (випущений в листопадi
2009 року i змiнений у жовтнi 2010 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1
сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати).
• МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» (випущений у травнi 2011 року; застосовується
до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• Змiнений МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» (випущений у
травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля
цiєї дати).
• МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» (випущений у травнi 2011 року; застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в капiталi iнших пiдприємств» (випущений у
травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля
цiєї дати).
• МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» (випущений у травнi 2011 року; застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати).
• Змiни МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi» (випущенi в червнi 2011 року; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2012 року або пiсля цiєї дати).
• Змiнений МСБО 19 «Виплати працiвникам» (випущений в червнi 2011 року; застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Цей стандарт надасть
наступне вплив: актуарнi прибуток i збитки будуть визнаватися безпосередньо у балансi з
вiдображенням за дебетом або кредитом в iнших сукупних доходах у перiодах, в яких вони
виникли. Вартiсть минулих послуг буде визнаватися у прибутку або збитку в перiодi змiни
пенсiйного плану. При цьому обов'язково ретроспективне застосування змiненого стандарту.
• Змiнений IAS 19, Виплати працiвникам ( випущенi в червнi 2011 року i набуває чинностi для
рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2013 року) робить значнi змiни в порядок
визнання та оцiнки з встановленими виплатами пенсiйних витрат та вихiдної допомоги, а також до
розкриття iнформацiї про всi виплати працiвникам. Даний стандарт вимагає визнання всiх змiн
певної зобов'язань з виплати допомог (активiв), коли вони вiдбуваються, а саме: (I) вартiсть послуг
i вплив на прибуток або збиток , i (II) переоцiнка у складi iншого сукупного доходу . Група
повiдомляє накопичену суму цих переоцiнок у складi нерозподiленого прибутку в капiталi. Вплив
стандарту на фiнансову звiтнiсть Товариства представлено далi .
• Iнтерпретацiя 20 « Витрати на розкривнi роботи виробничого етапу шахтної поверхнi",
розкриває, коли i яким чином враховувати вигоди , що виникають в результатi розкривних робiт у
гiрничодобувнiй промисловостi . Iнтерпретацiя не зробила впливу на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
• Поправки до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi у травнi 2012 i дiя яких
починається з 1 сiчня 2013 року). Удосконалення представляють змiни в п'яти стандартах: МСФЗ 1
, МСФЗ 23 , МСФЗ 16 , МСФЗ 32 , i МСБО 34 . Переглянутi стандарти не зроблять iстотного
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Наступнi новi стандарти , поправки до стандартiв та iнтерпретацiй , якi мають вiдношення до
фiнансової звiтностi Товариства були випущенi , але набувають чинностi для фiнансових перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2014 року i були достроково прийнято Компанiєю або пiсля :
• " Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань» - поправки до МСБО 32 ( випущено
в груднi 2011 року i набули чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2014
р.) .

• " Поправки до МСФЗ 10 , МСФЗ 12 та МСФЗ 27 - Iнвестицiйнi суб'єкти " ( випущенi 31 жовтня
2012 i набули чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 р.).
• Iнтерпретацiя 21 - " Збори" ( випущенi 20 травня 2013 i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2014 р.).
• Поправки до МСФЗ 36 - " очiкуваного вiдшкодування розкриття iнформацiї для нефiнансових
активiв" ( випущенi в травнi 2013 року i набули чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1
сiчня 2014 року; дозволяється дострокове застосування , якщо МСФЗ 13 застосовується для того ж
бухгалтерського облiку та порiвняльного перiоду).
• Поправки до МСБО 39 - "Новацiя похiдних i Продовження Облiку хеджування " (випущена в
червнi 2013 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2014 р.).
• Поправки до МСБО 19 - "Плани з встановленими виплатами : Внески працiвникiв" ( випущений
в листопадi 2013 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 липня 2014 ) .
Новi стандарти , поправки до стандартiв та iнтерпретацiй , описаних вище, не зроблять iстотного
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
7.Iнформацiя за сегментами
Операцiйнi сегменти є компоненти , якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, яка може
приносити дохiд або супроводжуватися витратами , результати дiяльностi яких регулярно
аналiзуються особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень ( CODM ) i для яких є
окрема фiнансова iнформацiя . ВРООПОР це особа або група осiб , якi розподiляє ресурси i оцiнює
результати дiяльностi пiдприємства. Функцiї ОЛПОР виконуються Наглядової ради Товариства.
Всi операцiї Товариства органiзованi на основi єдиного сегмента.
8. Коригування i коригування за попереднiй рiк фiнансової звiтностi
Пiсля оприлюднення своєї фiнансової звiтностi за 2012 рiк 9 квiтня 2013р, Компанiя iнформацiю з
фiнансової звiтностi до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України (SCSSMU
надала) з вимогами стандартних форм для подачi з SCSSMU .
У 2013 роцi Компанiя змiнила метод подання звiту про рух грошових коштiв вiд прямого в
непрямий метод, щоб представити бiльш доречну iнформацiю для користувачiв фiнансової
звiтностi. .
Компанiя прийняла переглянутий варiант МСФЗ 19 в дiю 1 сiчня 2013 року. Переглянутий
стандарт вносить значнi змiни в порядок визнання та оцiнки за встановленими виплатами
пенсiйних витрат та вихiдної допомоги , а також до розкриття iнформацiї про всi виплати
працiвникам . Даний стандарт вимагає визнання всiх змiн у чистих певної зобов'язань з виплати
допомог (активiв) , коли вони вiдбуваються , а саме: (I) вартiсть послуг i вплив на прибуток або
збиток , i (II) переоцiнка у складi iншого сукупного доходу .
Компанiя застосувала змiни в облiковiй полiтицi i виправила помилки попереднiх перiодiв ,
регулюючи початкове сальдо нерозподiленого прибутку в капiталi .
Результати рекласифiкацiї , ретроспективного корекцiї помилок попереднiх роки та прийняття
змiненого МСФЗ 19 на балансi станом на 1 сiчня 2012 року i 31 грудня 2012 представленi нижче.
Додаток 1
9.Розрахунки i операцiї з пов'язаними сторонами
Для цiлей даної фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона
контролює iншу, знаходиться пiд спiльним контролем з нею або може мати значний вплив на iншу
сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин,
що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Нижче описано характер вiдносин мiж тими пов'язаними сторонами, з якими Компанiя
здiйснювала значнi операцiї або має значнi залишки станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня
2013року, в тис. грн.:
Найменування; 31 грудня 2013р.; 31 грудня 2012р.
Операцiї з пов'язаними сторонами група «Метiнвест», СКМ та iншi сторони пiд загальним
контролем; Операцiї з пов'язаними сторонами група «Метiнвест», СКМ та iншi сторони пiд

загальним контролем
АКТИВИ; ;
Довгострокова дебiторська заборгованiсть; 358218; 959156
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованiсть; 9100628; 7
218962
Грошовi кошти та їх еквiваленти; 18505; 104772
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ; ;
Довгостроковi позиковi кошти; 2557760; 2294071
Iншi довгостроковi зобов’язання ; ; Поточна кредиторська заборгованнiсть; 2021735; 1 304432
Дивiденди до виплати; 14613; 4 878618
Iншi поточнi зобов’язання ; 5573; 156520
Продаж; 13327169; 11 381028
ЗАКУПIВЛI без ПДВ; 2981780; 2 364584
Компанiя, разом з другими компанiями «Метiнвесту», виступає поручителем по позикам
«Метiнвесту».
Продовження тексту приміток
10. Основнi засоби
Справедлива вартiсть визначалася на пiдставi амортизованої вартостi замiщення або ринкових
даних у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв оцiнки. Велика частина споруд i виробничого
обладнання мають вузькоспецiалiзований характер i рiдко продаються на вiдкритому ринку в
Українi, крiм випадкiв продажу у складi дiючого пiдприємства. Ринок аналогiчних основних
засобiв в Українi не активний, i на ньому не проводиться достатня кiлькiсть угод купiвлi-продажу
аналогiчних активiв для можливостi використання ринкового пiдходу при визначеннi
справедливої вартостi. Внаслiдок цього справедлива вартiсть споруд i виробничого обладнання
визначалася, перш за все, на пiдставi амортизованої вартостi замiщення. Цей метод заснований на
аналiзi вартостi вiдтворення або замiни основних засобiв, скоректованої на погiршення їх
фiзичного, функцiонального або економiчного стану i старiння.
Амортизована вартiсть замiщення розраховувалася на пiдставi даних iз внутрiшнiх джерел i
аналiзу українського та мiжнародного ринкiв аналогiчних основних засобiв. Ринковi данi були
отриманi з опублiкованою iнформацiєю, каталогiв i подiбних джерел, а також наданi галузевими
експертами й постачальниками.
Станом на 31.12.2012р. основнi засоби ПАТ "ПIВНГЗК" були переоцiненi до справедливої
вартостi незалежним оцiнювачем.
Данi про рух основних засобiв в 2012 та 2013 рр. наведено нижче:
Iформацiя про рух основних засобiв за 2012р., в тис. грн.
Групи основних засобiв; Залишок на початок року: (первiсна (переоцiнена) вартiсть); / знос);
Надiйшло за рiк; Переоцiнка
(дооцiнка +, уцiнка -): (первiсної (переоцiненої) вартостi; / знос); Вибуло за рiк: (первiсна
(переоцiнена) вартiсть; /знос); Нараховано амортизацiї за рiк; Iншi змiни за рiк: (первiсної
(переоцiненої) вартостi; / знос); Залишок на кiнець року: (первiсна (переоцiнена) вартiсть; / знос).
Будинки, споруди та передавальнi пристрої; 3334469; 490835; 196621; 296471; -675641; 353; 338;
229958; ; ; 3827208; 44814
Машини та обладнання; 4530226; 1225692; 211020; -884493; -1739065; 7305; 6925; 524478; ; ;
3849448; 4180
Транспортнi засоби; 1348163; 223292; 194462; -64349; -356262; 19966; 14802; 148356; ; ; 1458310;
584
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); 80505; 30283; 8122; -22946; -37012; 308; 278; 9156; ; ;
65373; 2149
Тварини; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Багаторiчнi насадження; 34; 24; ; -6; -6; ; ; ; ; ; 28; 18
Iншi основнi засоби; 33454; 3842; ; -5287; -5763; ; ; 1921; ; ; 28167;

Бiблiотечнi фонди; 285; 285; 15; ; ; ; ; 15; ; ; 300; 300
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи; 9681; 9681; 1180; ; ; 37; 37; 1180; ; ; 10824; 10824
Тимчасовi (нетитульнi споруди); 711; 711; ; ; ; ; ; ; ; ; 711; 711
Разом; 9337528; 1984645; 611420; -680610; -2813749; 27969; 22380; 915064; ; ; 9240369; 63580
Iформацiя про рух основних засобiв за 2013р., в тис. грн.
Групи основних засобiв; Залишок на початок року: (первiсна (переоцiнена) вартiсть); / знос);
Надiйшло за рiк; Переоцiнка
(дооцiнка +, уцiнка -): (первiсної (переоцiненої) вартостi; / знос); Вибуло за рiк: (первiсна
(переоцiнена) вартiсть; /знос); Нараховано амортизацiї за рiк; Iншi змiни за рiк: (первiсної
(переоцiненої) вартостi; / знос); Залишок на кiнець року: (первiсна (переоцiнена) вартiсть; / знос).
Будинки, споруди та передавальнi пристрої; 3 827 208; 44 814; 143 335; ; ; 98; 72; 378 956; -26; -26;
3 970 419; 423 672
Машини та обладнання; 3 849 448; 4 180; 604 553; ; ; 15 270; 14 885; 969 938; 26; 26; 4 438 757; 959
259
Транспортнi засоби; 1 458 310; 584; 212 747; ; ; 4 371; 3 860; 236 628; ; ; 1 666 686; 233 352
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); 65 373; 2 149; 6 794; ; ; 73; 48; 13 723; ; ; 72 094; 15 824
Тварини; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Багаторiчнi насадження; 28; 18; ; ; ; ; ; 2; ; ; 28; 20
Iншi основнi засоби; 28 167; ; ; ; ; ; ; 2 079; 18 638; 17 855; 46 805; 19 934
Бiблiотечнi фонди; 300; 300; 3; ; ; ; ; 3; ; ; 303; 303
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи; 10 824; 10 824; 102; ; ; 82; 82; 102; ; ; 10 844; 10 844
Тимчасовi (нетитульнi споруди); 711; 711; ; ; ; ; ; ; ; ; 711; 711
Разом; 9 240 369; 63 580; 967 534; ; ; 19 894; 18 947; 1 601 431; 18 638; 17 855; 10 206 647; 1 663
919.
Станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2013 року у пiдприємства не було основних засобiв,
наданих як забезпечення позикових коштiв.
11. Витрати майбутнiх перiодiв
Витрати майбутнiх перiодiв - це вартiсть передплачених витрат майбутнiх платежiв: виплати
страхових премiй страховим компанiям, витрати на передплату перiодичних видань, та iншi.
Станом на 31.12.2013року сума складає 1899 тис.грн.
12. Товарно-матерiальнi запаси в тис. грн.
Найменування; 31 грудня 2012 р.; 31 грудня 2011 р
Сировина i матерiали, iншi; 112 754; 79 136
Паливо; 44 047; 27 070
Будiвельнi матерiали ; 153; 867
Запаснi частини; 127 022; 196 600
Незавершене виробництво; 59 710; 32 772
Готова продукцiя; 266 659; 137 205
Товари; 32 333; 52 992
Разом; 642 678; 526 642
На 31 грудня 2013 року Компанiя визнала знецiнення товарно-матерiальних запасiв в сумi 24
614тис.грн. (на 31 грудня 2012 року – 22 818 тис.грн.).
13. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть в тис.
грн.:
Найменування; 31 грудня 2012 р.; 31 грудня 2013 р.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi; 5 569 148; 7 992 469
Мiнус резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi; (1 388); (1 388)
Дебiторська заборгованiсть за договорами комiсiї; 293 667; 500 791
Дебiторська заборгованiсть за проданi фiнансовi активи; 428 614; 11 937
Мiнус резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi за фiнансовi активи; (9759); (9 759)
Iнша дебiторська заборгованiсть; 191 550; 116 384
Мiнус резерв на знецiнення iншої дебiторської заборгованостi; (538); (41)

Всього фiнансовiй дебiторськiй заборгованостi; 6 471 294; 6 471 294
Iнша ДЗ; 1 668 832; 1 169 863
Всього дебiторськiй заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi; 8
140 149 ; 9 780 056
Станом на 31 грудня 2013 року 91% фiнансової дебiторської заборгованостi було деномiнировано
у гривнях, 9% - в доларах США (на 31 грудня 2012 року 93% фiнансової дебiторської
заборгованостi було деномiнировано у гривнях, 7% - в доларах США ).
Справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2012 року та 31
грудня 2013 року приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi на вiдповiдну дату.
Значних змiн у сумi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та
iншої дебiторської заборгованостi не вiдбулося.
Продовження тексту приміток
14. Грошовi кошти та їх еквiваленти
За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти представленi грошовими коштами
в нацiональнiй та iноземнiй валютi .
Структура грошових коштiв наведена у наступнiй таблицi в тис. грн:
Найменування; 31 грудня 2012 р.; 31 грудня 2013 р.
Каса ; 12; 12
Поточний рахунок у банку ; 104901; 18 617
Разом ; 104913; 18 629
Усi залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi та розмiщенi в банках з
рейтингом ВЗ по класифiкацiї рейтингового агентства Moody’s. Станом на 31 грудня 2013
року16% грошових коштiв було деномiнировано в гривнах i 84% в доларах США (станом на31
грудня 2012 року 98% грошових коштiв було деномiновано в гривнах i 2% в доларах США).
15. Власний капiтал
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року загальна кiлькiсть дозволених до випуску
акцiй, випущених акцiй становить 2 304 075 тисяч акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi за
акцiю. За 2013 рiк товариством викуплено 2395 142 акцiї. В обiгу знаходиться 2 301 680 658 акцiї.
Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi . Балансова вартiсть статутного капiталу
станом на 31 грудня 2013 року складає 576 019 тис.грн.
Балансова вартiсть додаткового акцiонерного капiталу включає коригування згiдно з МСБО 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» в сумi 256 000 000 гривень у зв'язку з внесками в
акцiонерний капiтал, здiйсненими до перiоду гiперiнфляцiї в Українi
Статутний капiтал станом на 31.12.2013 р. складає 576 019 тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. – 576
019 тис. грн. , вiдхилення 0 тис. грн.).;
Додатковий акцiонерний капiтал: станом на 31.12.2013 р. складає 256 000 тис. грн. (станом на
31.12.2012 р. 256 000 тис. грн., станом., вiдхилення 0 тис. грн.);
Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2013 р. складає 4 758 132тис. грн. (станом на 31.12.2012 р. 5
719 547 тис. грн., станом., вiдхилення складає -961 415тис. грн. зменшення;
Резервний капiтал станом на 31.12.2013 р. складає 144 005 тис. грн (станом на 31.12.2012 р. – 144
005 тис. грн., станом., вiдхилення 0 тис. грн.);
Нерозподiлений прибуток станом 31.12.2013 р. складає 10 322 112 тис. грн. (станом на
31.12.2012р. – 4 968 808 тис. грн., збiльшення на 5 353 304 тис. грн. за рахунок нерозподiленого
чистого прибутку за 2012р.);
Всього власний капiтал: станом на 31.12.2013 р. складає 16 035 608тис. грн. (станом на 31.12.2012
р. 11 664 379 тис. грн., збiльшення до показникiв на початок звiтного року складає 4 371 229тис.
грн.).
Дiюча редакцiя Статуту Товариства затверджена Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПIВНГЗК»
(Протокол №1 вiд 18.04.2013 р.).
У 2013 роцi Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийняте рiшення залишити прибуток за
2012 р в розмiрi 3534477 тис. грн.. нерозподiленим.

16. Позиковi кошти
Комбiнат має наступну заборгованiсть за позиковими коштами, в тис. грн.:
Найменування; 31.12.2012; 31.12.2013
Довгостроковi небанкiвськi позиковi кошти; 2 294 070; 2 557 760
Всього довгострокових позикових коштiв; 2 294 070; 2 557 760
Поточнi ; ;
Вiдсотки до сплати по небанкiвським позиковим коштам; 147 283; 5 334
Всього поточних позикових коштiв; 147 283; 5 334
17. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
Суми, за зобов’язаннями з пенсiйного забезпечення визнанi в балансi, в тис. грн.:
Найменування; 31 грудня 2012 р.; 31 грудня 2013 р.
Вартiсть на 01. сiчня; 439042; 467597
Поточна вартiсть зобов'язань по нефiнансованому плану зi встановленими виплатами; 12820;
14048
Процентнi витрати; 57459; 61312
Актуарнi збитки; 15520; 57321
Виплачено; (57244); (59312)
Зобов’язання в балансi; 467597; 540966
Очiкувана сума внескiв по пенсiйному забезпеченню за планом 2014 роцi складає 65,367 млн. грн.
18. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть, та
забезпечення
Комбiнат має наступнi зобов’язання по кредиторськiй заборгованостi, в тис. грн..:
Найменування; 31 грудня 2012р.; 31 грудня 2013р.
Векселi виданi довгостроковi; 1 733; Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi (iншi довгостроковi зобов’язання); 3 529;
3724
Всього довгостроковiй кредиторськiй заборгованостi ; 5 262; 3724
Кредиторська заборгованiсть по основнiй
дiяльностi; 1 532 021; 2178339
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби; 397 548; 121283
Векселi виданi; 8 965; 7154
Iнша кредиторська заборгованiсть; 193 443; 60280
Передоплати, отриманi вiд замовникiв; 411; 252
Нарахована заробiтна плата; 15 036; 17833
Розрахунки зi страхування; 7 812; 9245
Податки до сплати; 250 737; 52432
Всього поточнiй кредиторськiй заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй
заборгованостi; 2 405 973; 2446818
Зобов'язання виплат вiдпусток та виплат винагороди працiвникам; 31 154; 33 959
Всього зобов'язання виплат персоналу; 31 154; 33 959
Зменшення довгострокових зобов’язань пов’язане зi зменшенням заборгованостi по векселям
виданим у зв’язку з переведенням у поточну заборгованiсть за термiном погашення.
Станом на 31 грудня 2013 року 98% фiнансової кредиторської заборгованостi було деномiновано в
гривнах, станом на 31 грудня 2012 року аналогiчно - 98%. Справедлива вартiсть фiнансової
кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi.
19.Витрати за елементами
Витрати на виробництво продукцiї складаються з наступних елементiв, в тис. грн.:
Найменування; 2012 рiк ; 2013 рiк
Сировина i матерiали; 656 115; 685 953

Паливо i енергетична сировина; 2 507 554; 2 627 625
Заробiтна плата i вiдповiднi внески до фондiв соцiального страхування; 533 230; 578 106
Амортизацiя; 912 115; 1 596 586
Iншi витрати; 2 012164; 1 757 602
Змiни в готовiй продукцiї i незавершеному виробництвi та внутрiшнiй оборот; (142 895); 155 315
Всього операцiйних витрат; 6 478 283; 7 401 187
Включенi в статтi:; ;
-собiвартiсть реалiзованої продукцiї; 5 478 556; 6 607 049
-витрати на реалiзацiю; 708 466; 776 558;
; 1 033;
-адмiнiстративнi витрати; 81 942; 73 663
Iншi витрати; 209 319; -45 082
Всього операцiйних витрат; 6 478 283; 7 401 187
20. Iншi доходи, витрати,чиста сума
Структура доходiв та витрат за 2012 та 2013роки:
Найменування; 2012 рiк ; 2013рiк
Дохiд(виручка) вiд реалiзацiї продукцiї; 11 465 839; 13 345 344
-собiвартiсть реалiзованої продукцiї; 5 478 556; 6 607 049
Iншi операцiйнi доходи; 3 605 802; 3 877 715
Адмiнiстративнi витрати; 81 944; 73 663
Витрати на збут; 708 466; 766 591
Iншi операцiйнi витрати; 3 629 370; 3 812 506
Iншi фiнансовi доходи ; 24 137; 147 074
Iншi фiнансовi витрати; 491 094; 582 749
Iншi доходи ; 12 006; 2 586
Iншi витрати; 199 131; 23 818
В порiвняннi з 2012 роком доходи вiд реалiзацiї та обсяг товарної продукцiї вирiс за рахунок
зростання цiни на товарну продукцiю та за рахунок пiдвищення обсягiв виробництва.
21. Податок на прибуток
Податок на прибуток розрахований вiдповiдно до податкового законодавства України,
вiдрiзняється вiд суми, розрахованої шляхом множення суми прибутку до оподаткування в звiтi
про фiнансовi результати на вiдповiдну ставку податку. Через вiдмiнностi мiж принципами
оподаткування в Українi та МСФО виникають рiзницi мiж балансовою вартiстю деяких активiв i
зобов’язань для цiлей фiнансового облiку та визначення податкової бази.
Витрати з податку на прибуток складаються iз таких компонентiв, в тис. грн.:
Найменування; 2012 рiк; 2013 рiк
Поточний податок; 990 721; 1 187860
Вiдстрочений податок; (17 845); (123 155)
Витрати по податку на прибуток; 972 876; 1 064 705
22.Прибуток на акцiю
Прибуток на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку за рiк на середньозважену
кiлькiсть акцiй в обiгу протягом року
Найменування; 2012 рiк; 2013 рiк
Прибуток за рiк; 3 546 347; 4 441 638
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй ; 2 304 075 800; 2 302 824 696
Чистий прибуток на одну просту акцiю; 1,53916; 1,92878

