Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

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)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва)
34. Примітки
- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з
тим, що iї надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств;
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня, в зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду ПРАТ "Запорiжвогнетрив" не приймав участi в створеннi
юридичних осiб;
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в зв'язку з тим, що ПРАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" не має корпоративного секретаря;
- Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, в зв'язку з тим, що - Товариство не
укладало договори з рейтинговими агентствами, та не проводило рейтингову оцiнку;
- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй
(розмiру часток, паїв) вiдсутня, в зв'язку з тим, що iї надання не передбачено для приватних
(закритих) акцiонерних товариств;

X

- Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди у 2016 роцi не
нараховувалися;
- Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня, в зв'язку з
тим, що iї надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств;
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - ПРАТ "Запорiжвогнетрив" не являється емiтентом
облiгацiй;
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнюється - ПРАТ
"Запорiжвогнетрив" не здiйснювало випуск iнших паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї;
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери - ПРАТ "Запорiжвогнетрив" не здiйснювало випуск
похiдних цiнних паперiв, що пiдлягають реєстрацiї;
- Опис бiзнесу вiдсутннiй, в зв'язку з тим, що iї надання не передбачено для приватних
(закритих) акцiонерних товариств;
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про
випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як
Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало;
- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про
осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила
ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало;
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№ 029334
3. Дата проведення державної реєстрації
21.03.1995
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
75925200
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)
1692
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.20 Виробництво вогнетривких виробiв
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
49.39 Iнший пасажирський наземнiй транспорт, н.в.i.у
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється згiдно вимог Положення № 2826
вiд 03.12.2013р. - ПАТ "Запорiжвогнетрив" являється акцiонерним товариством.
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
2600122167
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
2600122167

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бусько Вiктор Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 352445 06.03.1998 Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ УМВС України в
Донецькiй обл.
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища, Приазовський державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть "Економiка i
предприємництво", квалiфiкация бакалавр економiки i пiдприємництва
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
16.10.2013-01.04.2014 - Виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ
"Запорiжвогнетрив".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2016 03 квiтня 2017 р.
9) Опис
За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 30 березня 2016р.
(Протокол № 11 засiдання Наглядової ради ПАТ «Запорiжвогнетрив») було прийнято рiшення
про подовження виконання Буськом Вiктором Михайловичем повноважень Генерального
директора ПАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» до 03 квiтня 2017р. (включно).
Згiдно чинної редакцiї Статуту Товариства керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства
здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.
До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та
фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм
питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. 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.
Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства:
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що
чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i
виключної компетенцiї цих органiв Товариства;
- 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;
- забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiкоекономiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та
перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та
розвитку, iнших планiв Товариства;
- реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
- 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;
- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок
використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням
обмежень, встановлених Статутом;
- 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;
- 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;
- 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 накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
- органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо
органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства;
- призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень,
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних
структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
- визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв,
вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
- приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих
структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння
Товариства;
- 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;
- виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та
врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження
нерухомого майна Товариства та об’єктiв незавершеного будiвництва Товариства;
- органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв щодо розмiщення

яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства;
- 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;
- 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;
- пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства
колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання
його умов;
- 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;
- приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
- в межах своєї компетенцiї 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;
- 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;
- затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi
структурнi пiдроздiли Товариства;
- приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i
третiми особами;
- приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
- звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено
вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про
дiяльнiсть Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо
вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства
та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Генеральний директор Товариства має право:
- вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства;
- без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо
яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього,
або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства
- представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами,
банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння,
державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно
укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi
правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства,
необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля

отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або
розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв
Товариства;
- вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або
за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних,
касових та iнших фiнансових операцiй Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених
Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або
Загальних зборiв Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення),
пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним
та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
- видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо
дiяльностi Товариства;
- приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин
Товариства з працiвниками Товариства;
- вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами,
якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими
представниками Товариства;
- пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства;
- здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом.
Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
- виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради
Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi
до Товариства розумно та добросовiсно;
- не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних
приватних цiлях;
- не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства,
не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про
дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства;
- своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн
володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння
iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що
будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою.
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. Посадовi повноваження особи, обраної на посаду Генерального
директора Товариства, дiйснi з моменту її обрання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному
рiшеннi Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора
Товариства здiйснює свої повноваження та отримує винагороду на пiдставi укладеного з нею
трудового договору (контракту).
Загальний виробничий стаж - 16 рокiв.
Квалiфiкацiя: економiст.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Винагороду в натуральнiй формi не отримує.
Генеральний директор ПРАТ "Запорiжвогнетрив" Бусько В.М. нiяких посад на будь-яких
iнших пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 23.09.10 р.15.10.12 р. Комерцiйний директор ВАТ "МК "Азовсталь"; з 16.10.12 р.- 15.10.13 р.
Генаральний директор ПАТ "Запорiжвогнетрив"; з 16.10.13 р. - 01.04.14 р. Виконуючий
обов'язки генерального директора ПАТ "Запорiжвогнетрив"; з 02.04.14 р.-10.05.16
р.Генеральний диреткор ПАТ "Запорiжвогнетрив"; з 11.05.16 р.- до теперiшнього часу
Генеральний директор ПРАТ "Запорiжвогнетрив".
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Риженков Юрiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1976
5) освіта**
- Донецький державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть - мiжнародна економiка,
квалiфiкацiя спецiалiста - економiст, рiк закiнчення – 2000; - London Business School, MBA
(Магiстр управлiння бiзнесом). Рiк закiнчення – 2006.
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 01.03.2010 р. до 23.12.2013 р. виконавчий директор ТОВ «ДТЕК» (iдентифiкацiйний код
34225325)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 01 травня 2019 р.
9) Опис
За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: на загальних зборах
акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (протокол № 23 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Запорiжвогнетрив» ) були вiдкликанi з займаних посад та припиненi з 30 квiтня 2016 року
повноваження дiючих Членiв Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради Литовка В.А.
та Члени Наглядової ради Архипенко С.А., Божко Р.А., Байда В.В..
У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту, та встановлення кiлькiсного складу Наглядової
ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, були обранi з 01.05.16 до складу Наглядової ради
Товариства ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" у складi 5 осiб строком на 3 (три) роки: Члени
Наглядової ради (представники акцiонера Metinvest B.V.) Риженков Ю.О., Погожев О.В.,
Данкова Ю.С., Романова С.В. та Член Наглядової ради (незалежний директор) Гоман С.В.
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.
Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» викладенi у
статутi 16. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ

«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 27 квiтня 2016 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi
ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ».
Члени Наглядової ради Товариства мають право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений
чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю
йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства,
порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань
Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв
Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши
письмово про це Товариство не менш нiж за два тижнi до дати складання повноважень;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена
Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради
Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням
випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради
Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової
ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства
приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi
до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при
голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб
конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до
негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення
дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв,
передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової
ради Товариства.
Загальний виробничий стаж - 18 рокiв.
Квалiфiкацiя: магiстр управлiння бiзнесом.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Член Наглядової ради Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Винагороду в натуральнiй формi не отримує.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.03.2010 р. до
23.12.2013 р. виконавчий директор ТОВ «ДТЕК» (iдентифiкацiйний код 34225325); з
24.12.2013 р. до теперiшнього часу Генеральний директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»

(iдентифiкацiйний код 34093721).
Перелiк посад на iнших пiдприємствах: Генеральний директор - ТОВ «МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ» , код ЄДРПОУ 34093721, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, б. 116
А; Директор А - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private
Limited Liability Company Metinvest B.V.), (реєстрацiйний номер 24321697), Нiдерланди; Член
Наглядової ради - ПРАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ
00191075, адреса: 86065, Донецька обл., м. Авдiївка, проїзд Iндустрiальний буд. 1; Член
Наглядової ради- ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код 00191193,
адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54, блок 4; Член Наглядової
ради - ПРАТ " ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ
00190977, адреса: 50066, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ "
ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00191023, адреса:
50076, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ
ТРУБНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191135, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь,
проспект Iллiча, буд. 54, корпус 4; Член Наглядової ради - ПРАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ", код
ЄДРПОУ 00191158, адреса: Донецька обл., м. Марiуполь, вул.Лепорського, буд. 1; Член
Наглядової ради - ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", код ЄДРПОУ 32363486, адреса: 93404,
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; Член Наглядової ради - ПРАТ
"IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", код ЄДРПОУ 00190905,
адреса: 50064, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Рудна, буд. 47; Член Наглядової
ради - ПРАТ " МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 33185989, адреса:
87534, Донецька обл., м.Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116А; Член Наглядової ради ПРАТ "ММК iм. IЛЛIЧА", код ЄДРПОУ 00191129, адреса: 87504, Донецька обл., м.
Марiуполь, вул. Левченка, буд.1; Член Наглядової ради - ПРАТ "IЛЛIЧА-СТАЛЬ", код
24815801, адреса: Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; Член Наглядової ради ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", код ЄДРПОУ 00191827, адреса: 87534,
Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова буд. 116 А; Член Наглядової ради - ПРАТ
"ЗАПОРIЖКОКС", код ЄДРПОУ 00191224, адреса: 69600, м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд.
4; Член Наглядової ради - ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", код ЄДРПОУ 00191112, адреса: 87534,
Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116, корпус А.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонерiв Metinvest B.V.))
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Погожев Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Державна академiя управлiння iм. Орджонiкiдзе, спецiальнiсть – «Фiнансовий менеджмент»,
квалiфiкацiя спецiалiста - менеджер, рiк закiнчення – 1995; - University of Northumbria at
Newcastle, MBA (Магiстр управлiння бiзнесом), рiк закiнчення – 2003.
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 10.12.2010 р. - Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»
(iдентифiкацiйний код 34093721).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 01 травня 2019
9) Опис
За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: на загальних зборах
акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (протокол № 23 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Запорiжвогнетрив» ) були вiдкликанi з займаних посад та припиненi з 30 квiтня 2016 року
повноваження дiючих Членiв Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради Литовка В.А.
та Члени Наглядової ради Архипенко С.А., Божко Р.А., Байда В.В..
У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту, та встановлення кiлькiсного складу Наглядової
ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, були обранi з 01.05.16 до складу Наглядової ради
Товариства ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" у складi 5 осiб строком на 3 (три) роки: Члени
Наглядової ради (представники акцiонера Metinvest B.V.) Риженков Ю.О., Погожев О.В.,
Данкова Ю.С., Романова С.В. та Член Наглядової ради (незалежний директор) Гоман С.В.
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.
Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» викладенi у
статутi 16. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 27 квiтня 2016 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi
ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ».
Члени Наглядової ради Товариства мають право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений
чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю
йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства,
порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань
Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв
Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши
письмово про це Товариство не менш нiж за два тижнi до дати складання повноважень;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена
Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради
Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням
випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради
Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової
ради Товариства;

- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства
приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi
до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при
голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб
конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до
негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення
дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв,
передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової
ради Товариства.
Загальний виробничий стаж - 24 роки.
Квалiфiкацiя: магiстр управлiння бiзнесом.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Член Наглядової ради Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Винагороду в натуральнiй формi не отримує.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.01.2007 р. 31.12.2009 р. Директор з виробництва Череповецького Металургiйного комбiнату (Росiйська
Федерацiя); з 10.12.2010 р. - 09.2016 р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721); з 09.2016 р. до теперiшнього
часу Операцiйний директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код
34093721).
Перелiк посад на iнших пiдприємствах: Операцiйний директор - ТОВ «МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 34093721, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь, проспект Нахiмова,
б. 116 А; Член Наглядової ради - ПРАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", код
ЄДРПОУ 00191075, адреса: 86065, Донецька обл., м. Авдiївка, проїзд Iндустрiальний буд. 1;
Член Наглядової ради - ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код 00191193,
адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54, блок 4; Член Наглядової
ради - ПРАТ " ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ
00190977, адреса: 50066, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ "
ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00191023, адреса:
50076, Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ
ТРУБНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191135, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь,
проспект Iллiча, буд. 54, корпус 4; Член Наглядової ради - ПРАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ", код
ЄДРПОУ 00191158, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Лепорського, буд. 1; Член
Наглядової ради - ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", код ЄДРПОУ 32363486, адреса: 93404,
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; Член Наглядової ради - ПРАТ
"IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", код ЄДРПОУ 00190905,
адреса: 50064, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Рудна, буд. 47; Член Наглядової
ради - ПРАТ " МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 33185989, адреса:
87534, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116А; Член Наглядової ради ПРАТ "ММК iм. IЛЛIЧА", код ЄДРПОУ 00191129, адреса: 87504, Донецька обл., м.
Марiуполь, вул. Левченка, буд.1; Член Наглядової ради - ПРАТ "IЛЛIЧА-СТАЛЬ", код
24815801, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; Член Наглядової ради ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", код ЄДРПОУ 00191827, адреса: 87534,
Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова буд. 116 А; Член Наглядової ради - ПРАТ
"ЗАПОРIЖКОКС", код ЄДРПОУ 00191224, адреса: 69600, м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд.
4; Член Наглядової ради - ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", код ЄДРПОУ 00191112, адреса: 87534,
Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116, корпус А.

1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романова Свiтлана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, спецiальнiсть –
Мiжнародне право, квалiфiкацiя спецiалiста – магiстр мiжнародного права, перекладач з
англiйської мови, рiк закiнчення – 1999.
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 01.02.2002 р. до 31.08.2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та
судочинства «Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 01 травня 2019
9) Опис
За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: на загальних зборах
акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (протокол № 23 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Запорiжвогнетрив» ) були вiдкликанi з займаних посад та припиненi з 30 квiтня 2016 року
повноваження дiючих Членiв Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради Литовка В.А.
та Члени Наглядової ради Архипенко С.А., Божко Р.А., Байда В.В..
У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту, та встановлення кiлькiсного складу Наглядової
ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, були обранi з 01.05.16 до складу Наглядової ради
Товариства ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" у складi 5 осiб строком на 3 (три) роки: Члени
Наглядової ради (представники акцiонера Metinvest B.V.) Риженков Ю.О., Погожев О.В.,
Данкова Ю.С., Романова С.В. та Член Наглядової ради (незалежний директор) Гоман С.В.
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.
Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» викладенi у
статутi 16. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 27 квiтня 2016 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi
ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ».
Члени Наглядової ради Товариства мають право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений
чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю
йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства,
порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;

- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань
Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв
Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши
письмово про це Товариство не менш нiж за два тижнi до дати складання повноважень;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена
Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради
Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням
випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради
Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової
ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства
приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi
до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при
голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб
конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до
негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення
дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв,
передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової
ради Товариства.
Загальний виробничий стаж - 19 рокiв.
Квалiфiкацiя: магiстр мiжнародного права, перекладач з англiйської мови.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Член Наглядової ради Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Винагороду в натуральнiй формi не отримує.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.02.2002 р. до
31.08.2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства «Бейкер i
Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед»; з 03.09.2012 р. до теперiшнього часу ТОВ «МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ» «Директор з правового забезпечення» (iдентифiкацiйний код 34093721).
Перелiк посад на iнших пiдприємствах: Директор з правового забезпечення - ТОВ
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 34093721, адреса: Донецька обл., м.Марiуполь,
проспект Нахiмова, б. 116 А; Член Наглядової ради - ПРАТ "АВДIЇВСЬКИЙ
КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191075, адреса: 86065, Донецька обл., м.
Авдiївка, проїзд Iндустрiальний буд. 1; Член Наглядової ради - ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191193, адреса: 87504, Донецька обл., м.
Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54, блок 4; Член Наглядової ради - ПРАТ " ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00190977, адреса: 50066,

Днiпропетровська обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ " ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00191023, адреса: 50076, Днiпропетровська
обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради - ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", код
ЄДРПОУ 00191135, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54,
корпус 4; Член Наглядової ради - ПРАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ", код ЄДРПОУ 00191158, адреса:
Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Лепорського, буд. 1; Член Наглядової ради - ПРАТ
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", код ЄДРПОУ 32363486, адреса: 93404, Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; Член Наглядової ради - ПРАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", код ЄДРПОУ 00190905, адреса: 50064,
Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Рудна, буд. 47; Член Наглядової ради - ПРАТ "
МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 33185989, адреса: 87534,
Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116А; Член Наглядової ради - ПРАТ
"ММК iм. IЛЛIЧА", код ЄДРПОУ 00191129, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул.
Левченка, буд.1; Член Наглядової ради - ПРАТ "IЛЛIЧА-СТАЛЬ", код 24815801, адреса:
Донецька обл., м.Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; Член Наглядової ради - ПРАТ
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", код ЄДРПОУ 00191827, адреса: 87534, Донецька
обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова буд. 116 А; Член Наглядової ради - ПРАТ
"ЗАПОРIЖКОКС", код ЄДРПОУ 00191224, адреса: 69600, м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд.
4; Член Наглядової ради - ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", код ЄДРПОУ 00191112, адреса: 87534,
Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116, корпус А.
1) посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данкова Юлiя Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Криворiзький технiчний унiверситет, спецiальнiсть – менеджмент зовнiшньоекономiчної
дiяльностi, квалiфiкацiя спецiалiста – менеджер-економiст, рiк закiнчення – 2000.
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 02.06.2015 р.- 07.2016 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ «МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 01 травня 2019
9) Опис
За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: на загальних зборах
акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (протокол № 23 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Запорiжвогнетрив» ) були вiдкликанi з займаних посад та припиненi з 30 квiтня 2016 року
повноваження дiючих Членiв Наглядової ради у складi: Голова Наглядової ради Литовка В.А.
та Члени Наглядової ради Архипенко С.А., Божко Р.А., Байда В.В..

У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту, та встановлення кiлькiсного складу Наглядової
ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, були обранi з 01.05.16 до складу Наглядової ради
Товариства ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" у складi 5 осiб строком на 3 (три) роки: Члени
Наглядової ради (представники акцiонера Metinvest B.V.) Риженков Ю.О., Погожев О.В.,
Данкова Ю.С., Романова С.В. та Член Наглядової ради (незалежний директор) Гоман С.В.
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.
Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» викладенi у
статутi 16. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 27 квiтня 2016 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi
ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ».
Члени Наглядової ради Товариства мають право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений
чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю
йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства,
порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань
Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв
Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши
письмово про це Товариство не менш нiж за два тижнi до дати складання повноважень;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена
Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради
Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням
випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради
Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової
ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства
приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi
до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при
голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб
конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до
негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення
дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв,
передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової

ради Товариства.
Загальний виробничий стаж - 16 рокiв.
Квалiфiкацiя: менеджер-економiст.
Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Член Наглядової ради Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Винагороду в натуральнiй формi не отримує.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 29.03.2010 р. до
01.06.2015 р. Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ
«МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721); - з 02.06.2015 р. до 07.2016 р.
Директор департаменту контролiнгу ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код
34093721); з 07.2016 р. до теперiшнього часу Фiнансовий директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ» (iдентифiкацiйний код 34093721).
Перелiк посад на iнших пiдприємствах : Фiнансовий директор - ТОВ «МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 34093721, адреса: Донецька обл., м. Марiуполь, проспект
Нахiмова, буд. 116 А; Член Наглядової ради ПРАТ "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ
ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191075, адреса: 86065, Донецька обл., м. Авдiївка, проїзд
Iндустрiальний буд. 1; Член Наглядової ради ПРАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191193, адреса: 87504, Донецькаобл., м.Марiуполь, проспект Iллiча,
буд. 54, блок 4; Член Наглядової ради ПРАТ " ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00190977, адреса: 50066, Днiпропетровська
обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради ПРАТ " ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" , код ЄДРПОУ 00191023, адреса: 50076, Днiпропетровська
обл. м. Кривий Рiг; Член Наглядової ради ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", код
ЄДРПОУ 00191135, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Iллiча, буд. 54,
корпус 4; Член Наглядової ради ПРАТ "МК"АЗОВСТАЛЬ", код ЄДРПОУ 00191158, адреса:
Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Лепорського, буд. 1; Член Наглядової ради ПРАТ
"КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ", код ЄДРПОУ 32363486, адреса: 93404, Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54; Член Наглядової ради ПРАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", код ЄДРПОУ 00190905, адреса: 50064,
Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Рудна, буд. 47; Член Наглядової ради ПРАТ "
МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 33185989, адреса: 87534,
Донецька обл., м.Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116А; Член Наглядової ради ПРАТ
"ММК iм. IЛЛIЧА", код ЄДРПОУ 00191129, адреса: 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул.
Левченка, буд.1; Член Наглядової ради ПРАТ "IЛЛIЧА-СТАЛЬ", код 24815801, адреса:
Донецька обл., м.Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; Член Наглядової ради ПРАТ
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", код ЄДРПОУ 00191827, адреса: 87534, Донецька
обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова буд. 116 А; Член Наглядової ради ПРАТ
"ЗАПОРIЖКОКС", код ЄДРПОУ 00191224, адреса: 69600, м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд.
4; Член Наглядової ради ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС", код ЄДРПОУ 00191112, адреса: 87534,
Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116, корпус А.

1) посада
Член Наглядової ради (незалежний директор)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гоман Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в

4) рік народження**
1975
5) освіта**
Приазовський державний технiчний унiверситет, рiк закiнчення 1997 рiк, металургiйнi
машини та устаткування, iнженер-механiк; Київський iнститут iнвестицiйного менеджменту,
рiк закiнчення 2004 р., менеджмент органiзацiй, менеджер з якостi.
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 02.2011 р. по 07.2012 р. ПАТ "ММК iм.IЛЛIЧА" - Заступник головного iнженера- начальник
управлiння безперервних операцiйних полiпшень.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 01 травня 2019
9) Опис
За звiтний перiод вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: на загальних зборах
акцiонерiв вiд 27.04.2016 р. (протокол № 23 загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«Запорiжвогнетрив» ) були вiдкликанi з займаних посад та припиненi з 30 квiтня 2016 року
повноваження дiючих членiв Наглядової ради у складi: Голови Наглядової ради Литовки В.А.
та членiв Наглядової ради Архипенко С.А., Божко Р.А., Байди В.В..
У зв’язку з прийняттям нової редакцiї Статуту, та встановлення кiлькiсного складу Наглядової
ради Товариства у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, були обранi з 01.05.16 до складу Наглядової ради
Товариства ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" у складi 5 осiб строком на 3 (три) роки: Члени
Наглядової ради (представники акцiонера Metinvest B.V.) Риженков Ю.О., Погожев О.В.,
Данкова Ю.С., Романова С.В. та Член Наглядової ради (незалежний директор) Гоман С.В.
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.
Повноваження та обов’язки Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» викладенi у
статутi 16. Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (Протокол № 23 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» вiд 27 квiтня 2016 року), який оприлюднено на власному веб-сайтi
ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ».
Члени Наглядової ради Товариства мають право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений
чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю
йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства,
порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань
Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв
Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши
письмово про це Товариство не менш нiж за два тижнi до дати складання повноважень;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена
Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

- має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради
Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням
випадкiв, передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради
Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової
ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства
приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi
до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при
голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб
конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до
негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення
дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв,
передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової
ради Товариства.
Загальний виробничий стаж - 25 років.
Квалiфiкацiя: менеджер з якостi.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Член Наглядової ради Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Винагороду в натуральнiй формi не отримує.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.2011 р. по
07.2012 р. ПАТ " ММК iм.IЛЛIЧА" - Заступник головного iнженера- начальник управлiння
безперервних операцiйних полiпшень; з 07.2012 р. по теперiшнiй час ПАТ "Запорiжсталь" Директор з технологiї та якостi.
Перелiк посад на iнших пiдприємствах: Директор з технологiї та якостi - ПАТ " МК"
Запорiжсталь", код ЄДРПОУ 00191230, адреса: 69008, м. Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе, 72.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулакова Iнна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 201042 25.04.2000 Заводським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Ворошиловградський машинобудiвельний iнстетут, квалiфiкацiя економiст

6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Запорiжвогнетрив" головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.05.1990 безстроково
9) Опис
Змiни головного бухгалтера протягом звiтного року не було.
На головного бухгалтера покладено ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. До
основних обов'язкiв головного бухгалтера ПРАТ "Запорiжвогнетрив" вiдноситься:
1. Забезпечення постiйного (щорiчного) застосування облiкової полiтики, заснованої на
принципах i методах, визначених Нацiональними та мiжнародними положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку; облiк витрат виробництва та обiгу, реалiзацiї продукцiї,
витрат на виконання будiвельно-монтажних та iнших робiт, своєчасне нарахування всiх видiв
податкiв та зборiв до бюджету тi iншi цiльовi фонди у вiдповiдностi до дiючого законодавства;
2. Органiзацiя роботи з пiдготовки пропозицiй керiвництву пiдприємства у вiдносно
визначення облiкової полiтики пiдприємства, розробки систем та форм
внутрiшньогосподарського облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв та
реєстрiв аналiтичного облiку, визначенню прав робiтникiв на пiдпис первинних та зведених
облiкових документiв, контролю за збереженням коштiв комбiнату.
3. Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських
операцiй, станом бухгалтерського облiку, дотримання встановлених норм запасiв, своєчасне та
правильне нарахування зносу основних засобiв, суворе дотримання фiнансової та касової
дисциплiни, своєчасне подання фiнансової звiтностi.
4. Пiдписання статистичної, бухгалтерської та податкової звiтностi, банкiвських документiв,
актiв звiрки та взаєморозрахункiв, рахункiв на вiдвантаження продукцiї та матерiальнотехнiчних ресурсiв за межi комбiнату, довiдки iз заробiтної плати, вiдомостi з виплати
заробiтної плати, прибутковi та видатковi ордери, акти приймання-передачi основних засобiв,
балансовi звiти, гарантiйнi листи та зобов'язання та iнш.
5. Вiзує проекти та доповнення по всiм видам господарських договорiв, накази з переводу та
прийому на роботу робiтникiв головної бухгалтерiї та матерiально вiдповiдальних осiб по всiм
цехам комбiнату, а також накази в межах прав i обов'язкiв, визначених посадової iнструкцiєю.
6. Здiйснює керiвництво всiм персоналом головної бухгалтерiї, методичне керiвництво
працiвниками структурних пiдроздiлiв пiдприємсва, пов'язаних у своїй роботi з дiяльнiстю
головної бухгалтерiї
7. Забезпечує конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть Товариства.
Головний бухгалтер виконує свої обов'язки згiдно iз законодавством України, наказами,
розпорядженнями по пiдприємству, посадовою iнструкцiєю.
Загальний виробничий стаж - 33 роки.
Квалiфiкацiя: Економiст.
Посади на попереднiх мiсцях роботи: ПАТ "Запорiжвогнетрив" головний бухгалтер заводу.
Частка в статутному капiталi емiтента - 0,0014%.
Розмiр виплаченої винагороди (заробiтна плата) – винагорода виплачувалася згiдно
укладеного контракту.
Винагороду в натуральнiй формi не отримує.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк посад на iнших пiдприємтсвах : не займає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи або повне
найменування
юридичної особи

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний
директор

Бусько Вiктор
Михайлович

ВВ 352445 06.03.1998
Орджонiкiдзевським РВ
Марiупольського МУУМВС
України в Донецькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради (представник
акцiонера
Metinvest B.V.)

Риженков Юрiй
Олександрович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради (представник
акцiонера
Metinvest B.V.)

Погожев Олександр
Володимирович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради (представник
акцiонера
Metinvest B.V.)

Романова Свiтлана
Миколаївна

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради (представник
акцiонера
Metinvest B.V.)

Данкова Юлiя Сергiївна

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради (незалежний
директор)

Гоман Сергiй
Володимирович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Кулакова Iнна
Володимирiвна

СВ 201042 25.04.2000
Заводським РВ УМВС України в
Запорiзькiй обл.

82

0.0014

82

0

0

0

Усього

82

0.0014

82

0

0

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

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

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Private Limited
Liability Company
"Metinvest B.V."

24321697

2514 The Netherlands JM's-Gravenhage
Alexanderstraat 23

2650697

45.3855

1119157

69600 Україна Запорізька
Орджонiкiдзевський р-н м.
Запорiжжя пр.Ленiна, буд.
152-В

1119157

35366390

69600 Україна Запорізька
Орджонiкiдзевський р-н
м.Запорiжжя пр.Ленiна,
буд. 152-В

ПАТ "Запорiзький
металургiйний
комбiнат
"Запорiжсталь"

00191230

69008 Україна Запорізька
Заводський р-н
м.Запорiжжя вул. Пiвдене
шосе, буд. 72

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

ТОВ "Ленд Схiд
2007"

ТОВ "Ленд Пiвнiч"

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

47.1555

2650697

0

0

0

19.1623

19.9096

1119157

0

0

0

1079178

18.4778

19.1984

1079178

0

0

0

675733

11.5700

12.0212

0

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

5524765

94.5957

98.2847

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

5524765

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
27.04.2016
98.3064
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Запорiжвогнетрив" вiдбулися 27.04.2016р.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ», складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 21 квiтня
2016 року, якi мають право брати участь у Загальних зборах становить 8161 (вiсiм тисяч сто
шiстдесят одна) особа.
Для перевiрки повноважень акцiонерiв i їх представникiв, що прибули для участi у зборах, створена
Реєстрацiйна комiсiя з числа працiвникiв ПрАТ «ЗАПОРIЖСТАЛЬ-АГ», яке здiйснює зберiгання
простих iменних акцiй Товариства i ведення рахункiв акцiонерiв Товариства.
При реєстрацiї встановлено, що для участi у зборах зареєструвалися 7 (сiм) акцiонерiв i їх
представникiв, яким належить 5 536 650 (п’ять мiльйонiв п’ятсот тридцять шiсть тисяч шiстсот
п’ятдесят) штук простих iменних акцiй, що становить 98,3064% вiд загальної кiлькостi голосуючих
акцiй Товариства, згiдно з протоколом Реєстрацiйної комiсiї щодо пiдведення пiдсумкiв реєстрацiї
акцiонерiв, що прибули для участi у Зборах 27.04.2016 р.
Згiдно Протоколу Реєстрацiйної комiсiї встановлено, що результати реєстрацiї вiдповiдають вимогам
статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства», кворум наявний. На пiдставi протоколу про
реєстрацiю акцiонерiв, загальнi збори, визнаннi правомочними.
ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ РОЗГЛЯНУЛИ:
1) Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
По першому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
1.1. Передати повноваження Лiчильної комiсiї даних Загальних зборiв депозитарнiй установi ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАПОРIЖСТАЛЬ-АГ» (iдентифiкацiйний код
24511691; мiсцезнаходження: 69008, Запорiзька область, мiсто Запорiжжя, Пiвденне шосе, будинок
72) та затвердити умови угоди, вiдповiдно до якої депозитарна установа здiйснює повноваження
Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- час для виступiв з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача – до 5 хвилин.
Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в
письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi запитання не
розглядаються.
1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
1) Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2) Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015
рiк.
3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
5) Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
6) Змiна типу та найменування Товариства.
7) Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8) Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
10) Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової
ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради.
11) Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
12) 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.
13) Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом
одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
14) Схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством.
2) Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015

рiк.
По другому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
2. Затвердити Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 рiк.
3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
По третьому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
3. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
По четвертому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати
за 2015 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк (Форма № 3), Звiт про власний
капiтал за 2015 рiк (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
5) Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
По п'ятому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
5. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2015 роцi, у розмiрi 21 030 941, 50
гривень (двадцять один мiльйон тридцять тисяч дев’ятсот сорок одна гривня 50 копiйок) покрити за
рахунок прибутку Товариства майбутнiх перiодiв.
6) Змiна типу та найменування Товариства.
По шостому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
6.1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне
товариство.
6.2. У зв’язку зi змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:
Повне найменування Товариства:
- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»;
- росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»;
- англiйською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPOROZHOGNEUPOR».
Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою - ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ»;
- росiйською мовою - ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»;
- англiйською мовою - PJSC «ZAPOROZHOGNEUPOR».
7) Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
По сьомому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
7. Припинити 30 квiтня 2016 року повноваження дiючих (на момент проведення даних Загальних
зборiв акцiонерiв) членiв Наглядової ради Товариства:
Голова Наглядової ради: Литовка Вiталiй Анатолiйович;
Члени Наглядової ради: Архипенко Сергiй Анатолiйович; Божко Руслан Анатолiйович; Байда
Володимир Володимирович.
8) Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
По восьомому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
8. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства - 5 осiб.
9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
По дев'ятому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осiб строком на 3 (три) роки:
1. Риженков Юрiй Олександрович - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest
B.V.)
3. Данкова Юлiя Сергiївна - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)
4. Романова Свiтлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)
5. Гоман Сергiй Володимирович - Член Наглядової ради (незалежний директор).
10) Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової
ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради.
По десятому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
10.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж Товариством та
членами Наглядової ради Товариства.
10.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у встановленому
законодавством порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж Товариством та
членами Наглядової ради Товариства.
10.3. Встановити виконання обов’язкiв членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовими
договорами на безоплатнiй основi.
11) Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
По одинадцятому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
11.1 Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї.

11.2. Визначити, що рiшення щодо затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї набуває
чинностi з 01.05.2016 року.
11.3. Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
11.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за
власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов’язанi з державною реєстрацiєю
Статуту Товариства у новiй редакцiї.
12) 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.
По дванадцятому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
12.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати
попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або
послуг, робiт, чи сума коштiв, що є їх предметом, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi
його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних
зборiв акцiонерiв, а саме:
12.1.1. укладання Товариством правочинiв з Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю
Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697)
(надалi - Meтiнвeст Б.В.) та юридичними особами, пов’язаними вiдносинами контролю з Meтiнвeст
Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робiт, передачi або отримання в управлiння
будь-яким способом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних (включно
продаж продукцiї та купiвля природного газу) i необоротних активiв, граничною вартiстю на кожен
правочин не бiльш нiж 25 000 000,00 (двадцять п’ять мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом
НБУ на дату вчинення правочину;
12.1.2. укладання договорiв щодо реалiзацiї вогнетривкої продукцiї i матерiалiв iз ПАТ «Запорiзький
металургiйний комбiнат «ЗАПОРIЖСТАЛЬ» (iдентифiкацiйний код 00191230), граничною
сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльш нiж 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) доларiв США
12.2. На пiдставi ч. 3 ст. 70 «Про акцiонернi товариства» надати попереднє схвалення на укладання
Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, робiт чи сума коштiв, що є їх
предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за 2015 рiк, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської
дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, з
юридичними особами, не пов’язаними вiдносинами контролю з Meтiнвeст Б.В, а саме:
12.2.1. укладання договорiв щодо купiвлi природного газу iз ПАТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
(iдентифiкацiйний код 20077720) та/або з iншими постачальниками газу для власного споживання з
метою виробництва вогнетривкої продукцiї, якщо їх предметом є купiвля природного газу в обсягах,
якi необхiднi для власного виробництва продукцiї за вiльними ринковими цiнами, граничною
сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльш нiж 25 000 000,00 (двадцять п’ять мiльйонiв)
доларiв США.
12.2.2. укладання договорiв щодо придбання сировини (магнезитового порошку) iз Компанiєю
«SMZ-Revimex a.s. Revuca» (Словакiя), граничною сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльш
нiж 25 000 000 ,00 (двадцять п’ять мiльйонiв) доларiв США.
12.3. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2., 12.2.1 – 12.2.2.
цього рiшення, не повинна перевищувати 140 000 000,00 (сто сорок мiльйонiв) доларiв США
12.4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки,
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо
вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 12.1.1. – 12.1.2., 12.2.1 – 12.2.2. цього
рiшення за умови виконання п. 12.3. цього рiшення.
12.5. Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було схвалено Загальними
зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до пп. 12.1.1. – 12.1.2., 12.2.1 – 12.2.2. не вимагається
прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою або
iншим органом управлiння Товариства.
13) Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом
одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
По тринадцятому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
13.1. На пiдставi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати згоду на вчинення
Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв договорiв
та документiв, зазначених у пунктах 12.1.1.-12.1.2. цього протоколу, як правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть.
13.2. Для укладення та виконання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, укладення
яких було схвалено Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до п 13.1., не вимагається
прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою або
iншим органом управлiння Товариства.

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або
iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором Товариства,
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо
вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 13.1. цього рiшення.
14) Схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством.
По чотирнадцятому питанню порядку денного було прийнято рiшення:
14. На пiдставi ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» та ст. 241 Цивiльного кодексу
України схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинялися Товариством у ходi його поточної
господарської дiяльностi у перiод з 21 квiтня 2015 року до 20 квiтня 2016 року, а саме: укладення
Товариством Додаткiв (Специфiкацiй) до Договору № 95/20/2014/975 вiд 30.04.2014 р., з
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Запорiзький металургiйний комбiнат
«ЗАПОРIЖСТАЛЬ» (iдентифiкацiйний код 00191230) на реалiзацiю вогнетривкої продукцiї i
матерiалiв.

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

296/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

UA 4000070924

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

13.00

5840400

01.06.2010

Опис

75925200

100

У 1998 роцi Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР України засвiдчив випуск акцiй у кiлькостi 5840400 шт., номiнальна вартiсть 0,25
грн., на загальну суму 1460100,00 грн. 18 березня 2005 р. на Загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про збiльшення статутного фонду
Товариства на суму iндексацiї основних засобiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй. 22 червня 2005 року за № 288/01/05
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстровано випуск акцiй на загальну суму 75925200,00 грн номiнальною
вартiстю 13,00 грн. простих iменних акцiй в кiлькостi 5840400 шт. На виконання вимог Положення про порядок переведення випуску iменних
акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР № 98 вiд 30.06.2000 р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Запорiжвогнетрив" якi вiдбулися 23.04.2010 р. протокол № 16, було прийнято рiшення про
переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму. 01 червня 2010 року за № 296/1/10 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку зареєстровано бездокументарну форму випуску акцiй на загальну суму 75925200,00 грн номiнальною вартiстю 13,00 грн.
простих iменних акцiй в кiлькостi 5840400 шт. Свiдоцтво про випуск акцiй № 288/01/05 вiд 22 червня 2005 року втратило чиннiсть у зв'язку з
отриманням нового свiдоцтва про випуск акцiй. У зв'язку з набранням чинностi закону України "Про Акцiонернi Товариства " Товариство
стало Публiчним. У зв'язку з тим, що 1 травня 2016 року набула чинностi нова редакцiя Закону України «Про акцiонернi товариства»,
загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Запорiжвогнетрив" якi вiдбулися 27 квiтня 2016 року, протокол №23, було прийнято рiшення про
змiниту типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
Протягом звiтного перiоду на рахунках власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiсдсоткiв голосуючих акцiй Товариства змiн не
вiдбувалось.
Згiдно вимоги поданої вiд акцiонерiв щодо обов’язкового викупу акцiй у звiтному перiодi Товариством було викуплено 11822 штук власних
акцiй, що складає 0,2024 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Товаристо планує, протягом наступного року, продаж ранiше викуплених
акцiй. Товариство у 2016 роцi не здiйснювало продаж ранiше викуплених простих iменних акцiй власної емiсiї.
Акцiонери Товариства безпосередньо або в особi своїх повноважних представникiв мають право у порядку, встановленому чинним
законодавством України та Статутом Товариства:
(1) брати участь в управлiннi Товариством;
(2) вiльно розпоряджатися акцiями Товариства, що належать їм;
(3) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства на письмовий запит до Генерального директора Товариства;
(4) користуватися переважним правом на придбання акцiй Товариства нових випускiв;

(5) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди);
(6) користуватися iншими правами, передбаченими Статутом та чинним законодавством України.
ПРАТ "Запорiжвогнетрив" не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
ПРАТ "Запорiжвогнетрив" не являється емiтентом облiгацiй.

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

1

1

Найменування
Номер свідоцтва про
Частка від
Дата
органу, що
Кількість акцій, що Номінальна
Дата реєстрації
реєстрацію випуску
статутного
зарахування/списання
Вид дії:
зареєстрував випуск
викуплено/продано
вартість
випуску акцій, що
акцій, що
капіталу (у
акцій на рахунок/з
викуп/продаж
акцій, що
(шт.)
(грн)
викуплено/продано
викуплено/продано
відсотках)
рахунку емітента
викуплено/продано
2

29.06.2016

3
викуп

4

1250

5

13.00

6

01.06.2010

7

8

9

296/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

0.0214

У вiдповiдностi до статтi 68 Закону України «Про акцiонернi товариства», кожний акцiонер - власник простих акцiй товариства має право вимагати здiйснення
обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти
прийняття Загальними зборами рiшень щодо перетворення та змiни типу Товариства та/або вчинення Товариством значного правочину.
Згiдно вимоги поданої вiд акцiонера (фiзичної особи) щодо обов’язкового викупу акцiй у звiтному перiодi Товариством було викуплено 1250 штук власних акцiй,
Опис
що складає 0,0214 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Вiдповiдно до п. 16.10.1.8. Статуту ринкова вартiсть одної простої акцiї ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» була визначена Суб'єктом оцiночної дiяльностi - ТОВ «Оцiночний стандарт», у розмiрi 8,94 (вiсiм грнивень дев'яносто чотири копiйок).
Загальна вартiсть акцiй, щодо яких вчинена дiя складає 11175,00 грн. Товаристо планує, протягом наступного року, продаж ранiше викуплених акцiй.

2

04.07.2016

викуп

10572

13.00

01.06.2010

296/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

0.1810

У вiдповiдностi до статтi 68 Закону України «Про акцiонернi товариства», кожний акцiонер - власник простих акцiй товариства має право вимагати здiйснення
обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти
прийняття Загальними зборами рiшень щодо перетворення та змiни типу Товариства та/або вчинення Товариством значного правочину.
Згiдно вимоги поданої вiд акцiонера (фiзичниї особи) щодо обов’язкового викупу акцiй у звiтному перiодi Товариством було викуплено 10572 штук власних акцiй,
Опис
що складає 0,1810 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Вiдповiдно до п. 16.10.1.8. Статуту ринкова вартiсть одної простої акцiї ПАТ
«ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» була визначена Суб'єктом оцiночної дiяльностi - ТОВ «Оцiночний стандарт», у розмiрi 8,94 (вiсiм грнивень дев'яносто чотири копiйок).
Загальна вартiсть акцiй, щодо яких вчинена дiя складає 94513,68 грн. Товаристо планує, протягом наступного року, продаж ранiше викуплених акцiй.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

181944

192258

0

0

181944

192258

будівлі та
споруди

77835

75874

0

0

77835

75874

машини та
обладнання

78480

91175

0

0

78480

91175

транспортні
засоби

2637

2691

0

0

2637

2691

0

0

0

0

0

0

22992

22518

0

0

22992

22518

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

181944

192258

0

0

181944

192258

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Пiдприємство визначає основними засобами активи, строк користування яких бiльш нiж один рiк
та вартiстю бiльш як 6000 грн. Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю, яка
збiльшена на суму реконструкцiї та модернiзацiї та зменшеної на суму зносу.
У бухгалтерському облiку земля i будiвлi оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї по будiвлях та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом протягом оцiночного строку корисного
використання активiв таким чином:
Будинки i споруди / Споруди - 60 рокiв; Будинки i споруди / Об'єкти благоустрою територiї - 15
рокiв; Будинки i споруди / Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв; Машини та обладнання /
Передавальнi пристрої та механiзми - 10 рокiв; Машини та устаткування / Машини та
обладнання основного виробництва - 35 рокiв; Машини та устаткування / Машини та обладнання
допомiжних цехiв - 35 рокiв; Машини та обладнання / Транспортнi засоби - ж / д - 10 рокiв;
Машини та обладнання / Транспортнi засоби - авто - 10 рокiв; Машини та обладнання /
Транспортнi засоби - водний - 10 рокiв; Машини та обладнання / Автомобiлi загального
призначення - 5 рокiв; Iншi / Обладнання i засоби зв'язку 5 рокiв
Iншi / Офiснi меблi та пристосування - 7 рокiв; Iншi / Офiсна технiка - 5 рокiв; Iншi /
Iнформацiйнi системи i персональнi комп'ютери - 4 роки; Iншi / Iншi основнi засоби - 10 рокiв.
Вiдповiдно до дiючого законодавства у сферi бухгалтерського облiку Компанiя вперше
застосувала МСФЗ станом на 01 сiчня 2010 року.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2016 р. складає 353407 тис.грн. (у т.ч. знос 161149
тис.грн.), у тому числi:
будiвлi та споруди 111232 тис.грн. (у т.ч. знос 35358 тис.грн.);

машини та обладнання 183666 тис.грн. (у т.ч. знос 92491 тис.грн.);
транспортнi засоби 6943 тис.грн. (у т.ч. знос 4252 тис.грн.);
iнструменти, прилади, iнвентар 17246 тис.грн. (у т.ч. знос 7065 тис.грн.);
iншi основнi засоби 22516 тис.грн. (у т.ч. знос 10210 тис.грн.);
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 11803 тис.грн. (у т.ч. знос 11772 тис.грн.).
За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 29921 тис.грн., у тому числi:
будiвлi та споруди 1450 тис.грн.;
машини та обладнання 23031 тис.грн.;
транспортнi засоби 644 тис.грн.;
iнструменти, прилади, iнвентар 1862 тис.грн.;
iншi основнi засоби 2167 тис.грн;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 767 тис.грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 38148 тис.грн.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 80457 тис.грн.
Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

160139.000

130780.00

Статутний капітал
(тис. грн.)

75925.200

75925.200

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

75925.200

75925.200

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих
активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 17.11.2004 р.№ 485.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 84213,80 тис. грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить 54854,80 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерноготовариства не менше вiд статутного капiталу. Вимоги
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

116513

X

X

Консорцiумний кредит
банку АКБ
"Iндустрiалбанк"

29.08.2007

116513

10.5

24.07.2019

Зобов'язання за цінними
паперами

X

0

X

X

X

0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

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

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

2868

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

359929

X

X

Усього зобов'язань

X

479310

X

X

Опис:

Зобов'язання пiдприємства виникли внаслiдок минулих подiй якi будуть погашенi.
Зобов'язання подiляють на: довгостроковi – 141256 тис.грн. ( в т.ч 69845 тис грн. –
пенсiйнi зобов’язання) та короткостроковi – 45102 тис.грн.
Поточнi зобов'язання товариства станом на 31.12.2016 року складають 338054 тис. грн., а
їх структура має наступний вигляд: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги - 263152 тис. грн.;- за розрахунками з одержаних авансiв - 4682 тис. грн.;- за
розрахунками з бюджетом - 2868 тис. грн.;- за розрахунками зi страхування - 1826 тис.
грн.; - за розрахунками з оплати працi - 6136 тис. грн.;- за розрахунками з учасниками - 0
тис. грн.;- поточнi забезпечення - 13639 тис.грн;- iншi поточнi зобов`язання - 649 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
у натуральній
у
формі
грошовій
(фізична од.
формі
вим.)
(тис.грн.)

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

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

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Магнезiальнi
вироби

38069

702816.20

60.7

38838

732252.92

59.2

2

Шамотнi вироби

55129

246682.98

21.3

55163

248085.55

20.1

3

Високоглиноземнi
вироби

1824

30798.72

2.7

1817

30720.71

2.5

4

Бетони

1590

42430.23

3.7

1099

41432.51

3.3

5

Вогнетривкi
послуги

0

134247.18

11.6

0

145285.86

11.7

6

Покупнi
вогнетриви

0

0

0

3645

39249.47

3.2

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина

72

2

Паливо

10

3

Витрати попереробцi

43

4

Адмiнiстративнi витрати

5.8

5

Загальновиробничi витрати

16.5

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

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
за даними останньої
даними останньої річної
річної фінансової
фінансової звітності (у
звітності (тис. грн)
відсотках)

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

4

5

1

10.02.2016

142500.00

570096.00

24.9958

Опис

2

10.02.2016

Опис

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю «MINMETALS KOREA Co. Ltd» (Корея), є придбання
обпаленого магнезитового порошку в обсягах, якi необхiднi для власного виробництва
продукцiї у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24,9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю «SMZ-Revimex a.s. Revuca» (Словакiя) є придбання
магнезитового порошку в обсягах, якi необхiднi для власного виробництва продукцiї у
2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
за даними останньої
даними останньої річної
річної фінансової
фінансової звітності (у
звітності (тис. грн)
відсотках)
4

5

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24,9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
3

10.02.2016

Опис

4

10.02.2016

Опис

5

10.02.2016

Опис

142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю «KUMAS MANYEZIT SANAYI A.S.» (Туреччина) є
придбання магнезитового порошку в обсягах, якi необхiднi для власного виробництва
продукцiї у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю «CIHAN MADEN VE METAL URUNLERI SANAYI TIC A.S.»
(Туреччина) є придбання хромової руди, концентрату хромової руди в обсягах, якi
необхiднi для власного виробництва продукцiї у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю «IMMCO (Industrial Minerals & Metals) Limited» (Гонконг) є
придбання хромової руди, магнезитового порошку в обсягах, якi необхiднi для
власного виробництва продукцiї у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
за даними останньої
даними останньої річної
річної фінансової
фінансової звітності (у
звітності (тис. грн)
відсотках)
4

5

грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
6

10.02.2016

Опис

7

10.02.2016

Опис

8

10.02.2016

Опис

142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю «Cofermin Chrome GmbH Co. KG» (Германiя) є придбання
хромової руди в обсягах, якi необхiднi для власного виробництва продукцiї у 2016
роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю ООО «Кералит» (Росiйська Федерацiя) є придбання
вогнетривких компонентiв для виробництва вогнетривких бетонiв i мас для футеровки
жолобiв металургiйних агрегатiв в обсягах, якi необхiднi для власного виробництва
продукцiї у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю ВАТ «Запорiжжяобленерго» (м. Запорiжжя, код ЄДРПОУ
00130926) є придбання електричної енергiї у 2016 роцi.

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
за даними останньої
даними останньої річної
річної фінансової
фінансової звітності (у
звітності (тис. грн)
відсотках)
4

5

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24,9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
9

10.02.2016

Опис

10

10.02.2016

Опис

11

10.02.2016

Опис

142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» (м. Кривий Рiг, код
ЄДРПОУ 24432974) є реалiзацiя вогнетривких виробiв у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю ПАТ «Електрометалургiйний завод «Днiпроспецсталь» iм.
А.М. Кузьмiна» (м. Запорiжжя, код ЄДРПОУ 00186536) є реалiзацiя вогнетривких
виробiв у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24,9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю ТОО «Казцинк» (Республiка Казахстан) є реалiзацiя
вогнетривких виробiв у 2016 роцi.

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
за даними останньої
даними останньої річної
річної фінансової
фінансової звітності (у
звітності (тис. грн)
відсотках)
4

5

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
12

10.02.2016

Опис

13

10.02.2016

Опис

14

10.02.2016

Опис

142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю ТОВ «ПРОМIНВЕСТРЕСУРС-ГРУП» (м. Запорiжжя, код
ЄДРПОУ 36911977) є реалiзацiя вогнетривких виробiв у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24,9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю ПАТ «Єнакiєвський металургiйний завод» (м. Марiуполь, код
ЄДРПОУ 00191193) є реалiзацiя вогнетривких виробiв у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю ПАТ «Металургiйний комбiнат «Азовсталь» (м. Марiуполь,
код ЄДРПОУ 00191158) є реалiзацiя вогнетривких виробiв, надання послуг та
виконання робiт у 2016 роцi.

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
за даними останньої
даними останньої річної
річної фінансової
фінансової звітності (у
звітності (тис. грн)
відсотках)
4

5

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
15

10.02.2016

Опис

16

16.02.2016

Опис

17

17.02.2016

Опис

142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 10.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 2 вiд 10.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю ПАТ «Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча»
(м. Марiуполь, код ЄДРПОУ 00191129) є реалiзацiя вогнетривких виробiв, надання
послуг та виконання робiт у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24,9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 16.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 3 вiд 16.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю ПАТ «ЗАПОРIЖСТАЛЬ» (iдентифiкацiйний код 00191230) є
закупiвля металопродукцiї в 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 17.02.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 5 вiд 17.02.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю «Metinvest International S.A.» (Швейцарiя) є продаж
металопродукцiї у 2016 роцi.

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
за даними останньої
даними останньої річної
річної фінансової
фінансової звітності (у
звітності (тис. грн)
відсотках)
4

5

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24,9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
18

18.03.2016

Опис

19

06.04.2016

Опис

20

27.04.2016
Опис

140000.00

570096.00

24.56

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 18.03.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 9 вiд 18.03.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю ПАТ «Днiпровський металургiйний комбiнат iм. Ф.Е.
Дзержинського» (м. Днiпродзержинськ, код ЄДРПОУ 05393043) додаткiв
(Специфiкацiй) до Договору № 183/15-0246-02 вiд 31.12.2014 р. є правочин на
постачання вогнетривкої продукцiї у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 140 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.56 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.
142500.00

570096.00

24.9958

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 06.04.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 13 вiд 06.04.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю «Gongyi Anzheng Refractories Co.Ltd» (Китайська Народна
Республiка) правочинiв до Контракту № 18-194 вiд 27.03.2014 р. є постачання
вогнетривких бетонiв i мас у 2016 роцi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 142 500 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 24.9958 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень.

625000.00

570096.00

109.63

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 27.04.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi загальнi збори

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
за даними останньої
даними останньої річної
річної фінансової
фінансової звітності (у
звітності (тис. грн)
відсотках)
4

5

акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол ЗЗА № 23 вiд 27.04.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
укладання правочину з Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю
Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер
24321697) (надалi - Meтiнвeст Б.В.) та юридичними особами, пов’язаними вiдносинами
контролю з Meтiнвeст Б.В. є надання або отримання послуг, виконання робiт, передачi
або отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв), придбання
або вiдчуження оборотних (включно продаж продукцiї та купiвля природного газу) i
необоротних активiв, граничною вартiстю на кожен правочин не бiльш нiж 25 000
000,00 (двадцять п’ять мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату
вчинення правочину, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної
господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення Загальних зборiв
акцiонерiв (27.04.2016 р.).
Гранична сукупнiсть вартостi на кожен правочин в графі 3 є еквівалентом
25 000 000,0000 (двадцять п’ять мiльйонiв) доларiв США та визначена по курсу НБУ
станом на 27.04.2016 року (25,00 UAH за 1 USD).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 109.63 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 632 035 000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5 536 650
000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5 524 765 000
штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 1 250 штук
голосуючих акцiй.

21

27.04.2016

Опис

1000000.00

570096.00

175.41

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 27.04.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi загальнi збори
акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол ЗЗА № 23 вiд 27.04.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину є укладання договорiв щодо реалiзацiї вогнетривкої продукцiї i матерiалiв iз
ПАТ «Запорiзький металургiйний комбiнат «ЗАПОРIЖСТАЛЬ» (iдентифiкацiйний код
00191230), якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської
дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв
(27.04.2016 р.), граничною сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльш нiж 40 000
000,00 (сорок мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення
правочину.
Гранична сукупнiсть вартостi на кожен правочин в графі 3 є еквівалентом
40 000 000,0000 (сорок мiльйонiв) доларiв США та визначена по курсу НБУ станом на
27.04.2016 року (25,00 UAH за 1 USD).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 175.41 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 632 035 000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5 536 650
000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5 524 765 000

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
за даними останньої
даними останньої річної
річної фінансової
фінансової звітності (у
звітності (тис. грн)
відсотках)
4

5

штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 1 250 штук
голосуючих акцiй.
22

27.04.2016

Опис

23

27.04.2016

Опис

625000.00

570096.00

109.63

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 27.04.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi загальнi збори
акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол ЗЗА № 23 вiд 27.04.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину є укладання договорiв щодо купiвлi природного газу iз ПАТ «НАК
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (iдентифiкацiйний код 20077720) та/або з iншими
постачальниками газу для власного споживання з метою виробництва вогнетривкої
продукцiї, якщо їх предметом є купiвля природного газу в обсягах, якi необхiднi для
власного виробництва продукцiї за вiльними ринковими цiнами, якi вчинятимуться
Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з
дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв (27.04.2016 р.), граничною сукупною
вартiстю всiх таких правочинiв не бiльш нiж 25 000 000,00 (двадцять п’ять мiльйонiв)
доларiв США.
Гранична сукупнiсть вартостi правочин в графі 3 є еквівалентом 25 000 000,0000
(двадцять п’ять мiльйонiв) доларiв США та визначена по курсу НБУ станом на
27.04.2016 року (25,00 UAH за 1 USD).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 109.63 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 632 035 000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5 536 650
000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5 524 765 000
штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 1 250 штук
голосуючих акцiй.
625000.00

570096.00

109.63

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 27.04.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi загальнi збори
акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол ЗЗА № 23 вiд 27.04.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину є укладання договорiв щодо придбання сировини (магнезитового порошку)
iз Компанiєю «SMZ-Revimex a.s. Revuca» (Словакiя), якi вчинятимуться Товариством у
ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення
Загальних зборiв акцiонерiв (27.04.2016 р.), граничною сукупною вартiстю таких
правочинiв не бiльш нiж 25 000 000 ,00 (двадцять п’ять мiльйонiв) доларiв США.
Гранична сукупнiсть вартостi правочин в графі 3 є еквівалентом 25 000 000,0000
(двадцять п’ять мiльйонiв) доларiв США та визначена по курсу НБУ станом на
27.04.2016 року (25,00 UAH за 1 USD).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 109.63 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 632 035 000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5 536 650

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
за даними останньої
даними останньої річної
річної фінансової
фінансової звітності (у
звітності (тис. грн)
відсотках)
4

5

000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5 524 765 000
штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 1 250 штук
голосуючих акцiй.
24

15.07.2016

90000.00

570096.00

15.79

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв: 15.07.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПРАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол № 3 вiд 15.07.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину iз Компанiєю «MINMETALS JAPAN CORPORATION» (Японiя) є
постачання сировини (магнезит, графiт) у 2016 роцi на загальну граничну суму 90 000
000, 00 (дев’яносто мiльйонiв) гривень або її еквiвалент в iншiй валютi.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 90 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096 тис.
грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 15.79 %.
Згiдно з положеннями пiдпункту 16.10.1.48 пункту 16.10 роздiлу 16 Статуту ПРАТ
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори,
правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень.

Опис

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
даними останньої вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
річної фінансової
емітента за
звітності (тис. грн) даними останньої
річної фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

27.04.2016

525552.10

570096.00

92.19

Опис

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв:
27.04.2016.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi загальнi збори
акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" (протокол ЗЗА № 23 вiд 27.04.2016 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: предметом
правочину є надання згоди на укладення значних правочинiв, якi вчинялися
Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi у перiод з 21 квiтня 2015
року до 20 квiтня 2016 року, а саме: укладення Товариством Додаткiв
(Специфiкацiй) до Договору № 95/20/2014/975 вiд 30.04.2014 р., з ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Запорiзький металургiйний комбiнат
«ЗАПОРIЖСТАЛЬ» (iдентифiкацiйний код 00191230) на реалiзацiю вогнетривкої
продукцiї i матерiалiв.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
даними останньої вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
річної фінансової
емітента за
звітності (тис. грн) даними останньої
річної фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату
прийняття рiшення не визначалася з причини вiдсутностi такої вимоги
законодавства на дату прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 525552.10 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096
тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 92.19 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 632 035 000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5 536
650 000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5 524 765
000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 1 250
штук голосуючих акцiй.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
даними останньої вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
річної фінансової
емітента за
звітності (тис. грн) даними останньої
річної фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

27.04.2016

0

570096.00

0

Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" 27 квiтня 2016 року (Протокол № 23
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" вiд 27.04.2016
року) з тринадцятого питання порядку денного " Прийняття рiшення про вчинення
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня
проведення Загальних зборiв, щодо яких є заiнтересованiсть" прийнято рiшення:
13.1. На пiдставi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати згоду на

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
даними останньої вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
річної фінансової
емітента за
звітності (тис. грн) даними останньої
річної фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних
зборiв акцiонерiв договорiв та документiв, зазначених у пунктах 12.1.1.-12.1.2. цього
протоколу, як правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
13.2. Для укладення та виконання правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, укладення яких було схвалено Загальними зборами акцiонерiв
Товариства вiдповiдно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного
рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою або iншим органом
управлiння Товариства.
13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує
його обов’язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою
Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення
цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi
Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 13.1. цього рiшення.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096
тис. грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 632 035 000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 5 536
650 000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 5 524 765
000 штук голосуючих акцiй.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 1 250
штук голосуючих акцiй.
Рiшення прийнято бiльш як 50 (п'ятдесятьма) вiдсотками голосiв акцiонерiв
Товариства вiд їх загальної кiлькостi.
У Таблицi "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вичнення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" в графi 3 та 5 зазначено "0",
тому що вiдповiдно до чинного законодавства України, вимоги щодо розкриття
iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до Товариства не
застосовуються, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством та iнше
Статутом Товариства не встановлено.
2

08.06.2016

Опис

0

570096.00

0

Наглядовою радою ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ" прийнято рiшення (Протокол
засiдання Наглядової ради №1-1 вiд 08.06.2016 р.), яким надано попередню згоду на
укладання правочинiв iз заiнтересованiстю.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 570 096
тис. грн.
У Таблицi "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вичнення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" в графi 3 та 5 зазначено "0",
тому що вiдповiдно до чинного законодавства України, вимоги щодо розкриття
iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до Товариства не

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
даними останньої вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
річної фінансової
емітента за
звітності (тис. грн) даними останньої
річної фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

застосовуються, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством та iнше
Статутом Товариства не встановлено.

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

11.03.2016

14.03.2016

Спростування

30.03.2016

30.03.2016

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

27.04.2016

28.04.2016

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

15.07.2016

19.07.2016

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

15.07.2016

21.07.2016

Спростування

15.07.2016

21.07.2016

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська
фiрма "Капiтал"
20503140
69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна,
буд. 170-Б, прим. № 1
№ 4546 24.09.2015

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

----

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

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): Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол № 7 вiд 02.03.16р.),
вiдповiдно до п. 16.10.1.15 Статуту, Товариство передало повноваження
Реєстрацiйнiй комiсiї рiчних Загальних зборiв зберiгачу – Приватному
акцiонерному товариству «Запорiжсталь-АГ» (iдентифiкацiйний код 24511691;
мiсцезнаходження: 69008, Запорiзька область, мiсто Запорiжжя, Пiвденне шосе,
будинок 72).

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук
Інше (запишіть): У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства голосування з
питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Запорiжвогнетрив" в
2016 роцi здiйснювалося бюлетенями, що видавалися акцiонерам пiд час
реєстрацiї.

X
Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв
Товариства не скликалися.

Ні

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

4

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

Наглядова рада самооцiнку не
проводила.

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

26

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
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтетiв не створено.

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.
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)

Товариством з членами
Наглядової ради укладено
цивiльно-правовi договора, умови
яких було затверджено на
Загальних зборах акцiонерiв
Товариства 27 квiтня 2016 року.
Згiдно зазначеного договору
члени Наглядової ради
Товариства виконують свої
обов’язки на безоплатнiй основi.

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). 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)

Усiх членiв Наглядової ради було
обрано Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ
"Запорiжвогнетрив", що були
проведенi 27.04.26 року
(протокол ЗЗА № 23).

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)

Так

Ні

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

Так

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

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

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

Так

Так

Ні

Ні

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

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Окремими роздiлами iнформацiя
по зазначеним пунктам включена
до Статуту Товариства.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
розміщується
Копії
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
інтернетнадаються
інформаційній
на загальних
безпосередньо
сторінці
на запит
базі даних
зборах
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

Так

Ні

Ні

Так

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
Виконавчий орган

Ні
X

X
X

Інше (запишіть)

На засiданнi Наглядової ради
(протокол № 11 вiд 06.03.2017р.),
було прийнято рiшення про
обрання зовнiшним аудитором аудиторську фiрму ТОВ
"АФ"КАПIТАЛ"" код ЄДРПОУ
20503140, адреса: 69036 м.
Запорiжжя, просп. Ленiна, 170 Б,
прим.1.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Узв'язку з тим, що на 31.12.2016
р. ТОВ АФ "Аудитцентр Запорiжжя" не отримало
свiдоцтво про вiдповiднiсть
системи контролю якостi, тому
ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"
прийняло рiшення про укладення
угоду з аудиторською фiрмою
ТОВ "АФ"КАПIТАЛ"" код
ЄДРПОУ 20503140, адреса: 69036
м. Запорiжжя, просп. Ленiна, 170
Б, прим.1 на проведення
аудиторської перевiрки за 2016 р.

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi
Товариства проводила ТОВ
"АФ"АУДИТЦЕНТРЗАПОРIЖЖЯ"" код ЄДРПОУ
23791493, адреса: м. Запорiжжя,
вул. Українська, 4.

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)

Товариство ревiзiйної комiсiї не
має

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): Товариство користуєтся кредитом у АКБ "Iндустрiалбанк" та
ПАТ "ПУМБ".

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

X

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

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00191885

за КОАТУУ 2310136600

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

120

23.20

1715

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Пiвнiчне шосе/вулиця Теплична,
буд.22"Б"/1, Запорiзька обл., м.Запорiжжя,
69106

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 31.12.2016 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

810

869

0

первісна вартість

1001

2815

3227

0

накопичена амортизація

1002

2005

2358

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2455

7462

0

Основні засоби:

1010

181944

192258

0

первісна вартість

1011

326725

353407

0

знос

1012

144781

161149

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

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

1

1

1

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1048

1030

0

Відстрочені податкові активи

1045

28658

21435

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

484

484

0

Усього за розділом I

1095

215400

223539

0

Запаси

1100

217580

262322

0

Виробничі запаси

1101

109685

136744

0

Незавершене виробництво

1102

55370

101527

0

Готова продукція

1103

52525

24051

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

109335

127897

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5669

8438

0

з бюджетом

1135

6440

10907

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

2886

2886

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2815

3335

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

12857

3011

0

Готівка

1166

1

2

0

Рахунки в банках

1167

4038

3009

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

354696

415910

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

570096

639449

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

75925

75925

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

54855

84320

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

( 106 )

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

130780

160139

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

55109

69845

0

Довгострокові кредити банків

1510

40801

71411

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

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

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

95910

141256

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

67682

45102

0

за товари, роботи, послуги

1615

248526

263152

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2177

2868

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1154

1826

0

за розрахунками з оплати праці

1630

6170

6136

0

за одержаними авансами

1635

880

4682

0

за розрахунками з учасниками

1640

307

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

15838

13639

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

672

649

0

Усього за розділом IІІ

1695

343406

338054

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

570096

639449

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Дата переходу Товариства на стандарти Мiжнародної
фiнансової звiтностi - 01.01.2010 року.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на
31.12.2016 р. складає 192258 тис. грн. Залишкова вартiсть
нематерiальних активiв, що значаться на балансi
Пiдприємства, станом на 31.12.2016 р. складає 3227 тис.
грн. На Пiдприємствi до запасiв вiдносяться сировина та
матерiали, паливо, тара та тарнi матерiали, будiвельнi
матерiали, запаснi частини, МШП, незавершене
виробництво, готова продукцiя, товари. У статтi
«Довгострокова дебiторська заборгованiсть» (рядок 1040
Балансу) показана дебiторська заборгованiсть фiзичних та
юридичних осiб, яка буде погашена пiсля дванадцяти

мiсяцiв з дати балансу, загальна сума якої станом на
31.12.2016 р. складає 1030 тис.грн. Дебiторська
заборгованiсть за реалiзовану готову продукцiю, наданi
послуги, реалiзованi товари визнавалася одночасно з
визнанням прибутку в розмiрi, зазначеному в первинних
документах. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи
й послуги (рядок 1125 Балансу) на 31.12.2016 р. складає
127897 тис. грн.. Станом на 31.12.2016 р. дебiторська
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає
10907 тис.грн., в т. ч., на рахунку «Податку на прибуток»
- 2886 тис. грн. Статутний капiтал Пiдприємства (рядок
1400) станом на 31.12.2016 р. становить 75925 тис.грн.
Розмiр власного капiталу (рядок 1495) за звiтний перiод
збiльшився на 29359 тис.грн. та станом на 31.12.2016 р
склав 160139 тис.грн. Загальна сума довгострокових
зобов'язань та забезпечення пiдприємства (рядок 1595)
станом на 31.12.2016 р. складає 141256 тис. грн. Загальна
сума поточних зобов’язань та забезпечення станом на
31.12.2016 р. склала 338054 тис грн. Кредиторська
заборгованiсть постачальникам i пiдрядникам за
матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi
послуги (рядок 1615 Балансу) станом на 31.12.2016 року
склала 263152 тис. грн. У статтi «Поточнi зобов`язання за
одержаними авансами» (рядок 1635) показана сума
авансiв, одержаних у рахунок наступних поставок готової
продукцiї, виконання робiт (послуг), сума заборгованостi
станом на 31.12.2016 р. складає 4682 тис.грн. Загальна
сума iнших поточних зобов'язань (рядок 1690) станом на
31.12.2016 р.складає 649 тис. грн.
Керівник

Бусько Вiктор Михайлович

Головний бухгалтер

Кулакова Iнна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191885

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

1241655

1002411

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

( 1053653 )

( 812755 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

188002

189656

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

66139

136308

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

( 61918 )

( 57748 )

Витрати на збут

2150

( 32279 )

( 24155 )

Інші операційні витрати

2180

( 93617 )

( 246484 )

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

66327

0

збиток

2195

(0)

( 2423 )

Дохід від участі в капіталі

2200

37

50

Інші фінансові доходи

2220

227

91

Інші доходи

2240

329

758

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 20191 )

( 21342 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 427 )

( 93 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

46302

0

збиток

2295

(0)

( 22959 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-8954

1928

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

37348

0

збиток

2355

(0)

( 21031 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-7883

484

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-7883

484

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-7883

484

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

29465

-20547

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

849444

703554

Витрати на оплату праці

2505

160094

124015

Відрахування на соціальні заходи

2510

32261

33510

Амортизація

2515

20173

17246

Інші операційні витрати

2520

153654

276264

Разом

2550

1215626

1154589

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв та послуг за
2016 рiк склала 1241655 тис. грн., без ПДВ. У статтi
«Собiвартiсть реалiзованої продукцiї» (рядок 2050 форми
№ 2) вiдображається собiвартiсть реалiзованих продукцiї,
товарiв та послуг, яка визначена вiдповiдно до облiкової
полiтики, що складає 1053653 тис. грн. Валовий прибуток
вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв (рядок 2090 Форми № 2)
визначається як рiзниця мiж сумою чистого доходу вiд
реалiзацiї (рядок 2000 Форми № 2) i собiвартiстю
реалiзованої продукцiї (рядок 2050 Форми № 2).Валовий
прибуток за 2016 рiк склав 188002 тис. грн. Розмiр
прибутку вiд операцiйної дiяльностi (рядок 2195) було
визначено як алгебраїчна сума валового прибутку й
iншого операцiйного доходу,та вирахуванням
адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших
операцiйних витрат i складає 66327 тис. грн. У 2016 роцi
Пiдприємством був отриманий чистий прибуток в розмiрi
37348 тис. грн.

Керівник

Бусько Вiктор Михайлович

Головний бухгалтер

Кулакова Iнна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191885

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

1412985

1152632

Повернення податків і зборів

3005

0

1114

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

1114

Цільового фінансування

3010

2771

2559

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

163

16

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

62092

58031

Надходження від повернення авансів

3020

1323

746

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

227

91

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

1982

856

Надходження від операційної оренди

3040

5698

3344

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

151

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

5064

4723

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 938362 )

( 644476 )

Праці

3105

( 127803 )

( 96059 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 31711 )

( 38402 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 72288 )

( 44489 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 27593 )

( 15339 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 44695 )

( 29150 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 281813 )

( 290324 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1375 )

( 577 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 558 )

( 350 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 10930 )

( 11223 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

27302

98347

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

( 19042 )

( 10555 )

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

-19042

-10555

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

( 106 )

(0)

Погашення позик

3350

5911

62086

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 11844 )

( 14118 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-17861

-76204

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-9601

11588

Залишок коштів на початок року

3405

12857

1511

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-245

-242

Залишок коштів на кінець року

3415

3011

12857

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв вiдображає рух грошових
коштiв пiдприємства в результатi здiйснення операцiйної,
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Протягом 2016 року рух грошових коштiв склав:
- вiд операцiйної дiяльностi 27302 тис. грн.
(видаток/надходження).
- вiд iнвестицiйної дiяльностi - 19042 тис. грн.
(видаток/надходження).
- вiд фiнансової дiяльностi -17861 тис. грн.
(видаток/надходження).
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод склав 9601 тис.грн. (видаток/надходження).

Керівник

Бусько Вiктор Михайлович

Головний бухгалтер

Кулакова Iнна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00191885

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 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

75925

0

0

0

54855

0

0

130780

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

75925

0

0

0

54855

0

0

130780

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

37348

0

0

37348

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

-7883

0

0

-7883

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

-7883

0

0

-7883

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

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

відповідно до
законодавства
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

-106

-106

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

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

29465

0

-106

29359

Залишок на
кінець року

4300

75925

0

0

0

84320

0

-106

160139

Примітки

Власний капiтал Пiдприємства складається iз статутного капiталу, додатково
вкладеного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу. Власний
капiтал зменшується на суму непокритих збиткiв.
Обсяг Статутного фонду Пiдприємства на 31.12.2016 р. становить 75925 тис.грн.
(Сiмдесят п'ять мiльйонiв дев'ятсот двадцять п'ять тисяч гривень), що вiдповiдає
установчим документам. Статутний фонд розподiлено на 5840400 шт. простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю13,00 грн. Випуск привiлейованих акцiй та
акцiй на пред'явника Пiдприємство не проводило. Залишок власного капiталу
вiдповiдає даним Балансу.

Керівник

Бусько Вiктор Михайлович

Головний бухгалтер

Кулакова Iнна Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1.Фiнансова звiтнiсть
Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року
В тисячах гривень Прим. 31.12.2016 31.12.2015
Активи
Необоротнi активи
Основнi засоби 10 199 720 184 399
Нематерiальнi активи 11 869 810
Iншi необоротнi фiнансовi активи 1 1
Iншi необоротнi активи 1 514 1 532
Вiдстроченi податковi активи 8 21 435 28 658
223 539 215 400
Поточнi активи
Запаси 12 262 322 217 580
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 13 131 232 112 559
Авансовi платежi 13 8 438 5 669
Авансовi платежi з податку на прибуток 8 2 886 2 886
ПДВ до вiдшкодування 19 8 021 3 145
Грошовi кошти та їх еквiваленти 14 3 011 12 857
415 910 354 696
Усього активiв 639 449 570 096
Капiтал та зобов’язання
Капiтал
Випущенi акцiї 15 75 925 75 925
Вилучений капiтал (викупленi акцiї) 15 (106) Актуарнi прибутки/збитки 16 (20 749) (12 866)
Нерозподiлений прибуток 105 069 67 721
Усього капiтал 160 139 130 780
Довгостроковi зобов’язання
Зобов’язання з виплат працiвникам 16 69 845 55 109
Довгостроковi кредити банкiв 17 71 411 40 801
141 256 95 910
Поточнi зобов’язання
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 17 45 102 67 682
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 18 283 671 271 513
Аванси отриманi 18 4 682 880
Податки до сплати 19 4 599 3 331
338 054 343 406
Усього зобов’язань 479 310 439 316
Усього капiталу та зобов’язань 639 449 570 096
?
Звiт про сукупнi прибутки (збитки)
за рiк, що завершився 31 грудня 2016 р.
В тисячах гривень Примiтка 2016 рiк 2015 рiк
Виручка 1 241 655 1 002 411
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (1 053 653) 812 755
Валовий прибуток 188 002 189 656
Iншi операцiйнi доходи 7.2 66 139 23 803
Витрати на збут (32 279) (24 155)
Адмiнiстративнi витрати (61 918) (57 748)

Iншi операцiйнi витрати 7.3 (93 617) (133 979)
Прибуток вiд основної дiяльностi
Фiнансовi витрати 7.4 (20 191) (21 342)
Iншi доходи 7.2 593 899
Iншi витрати 7.3 (427) (93)
Прибуток до оподаткування 46 302 (22 959)
Витрати з податку на прибуток 8 (8 954) 1 928
Прибуток/збиток за рiк 37 348 (21 031)
Iнший сукупний прибуток/збиток
Переоцiнка зобов’язань за пенсiйним планом з встановленими виплатами 16 (9 614) 590
Податок на прибуток з iншого сукупного доходу 1 731 (106)
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування (7 883) 484
Усього сукупний дохiд 29 465 (20 547)
Звiт про рух коштiв
за рiк, що завершився 31 грудня 2016 р.
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Операцiйна дiяльнiсть
Грошовi надходження вiд клiєнтiв 1 473 702 1 210 086
Надходження вiд операцiйної оренди 5 698 3 344
Повернення ПДВ - 1 114
Грошовi платежi постачальникам (1 218 852) (934 054)
Грошовi платежi працiвникам (127 803) (96 059)
Сплачений податок на додану вартiсть (27 593) (15 339)
Сплачений податок на прибуток - Сплачено вiдрахувань на соцiальнi заходи (31 711) (38 402)
Сплачено iнших податкiв та зборiв (44 695) (29 150)
Iншi надходження 10 044 8 380
Iншi витрачання (11 488) (11 573)
Чистi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 27 302 98 347
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Купiвля основних засобiв та нематерiальних активiв (19 042) (10 555)
Чистi потоки грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (19 042) (10 555)
Фiнансова дiяльнiсть
Виплати позик (5 911) (62 086)
Виплата вiдсоткiв (11 844) (14 118)
Викуп акцiй (106) Чистi потоки грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi (17 861) (76 204)
Чистий прирiст грошових коштiв та їх еквiвалентiв (9 601) 11 588
Чиста курсова рiзниця (245) (242)
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня 12 857 1 511
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 3 011 12 857
?
Звiт про рух власного капiталу за рiк, що завершився 31 грудня 2016 р.
В тисячах гривень Акцiонерний капiтал Iншi резерви Вилучений капiтал Нерозподiлений
прибуток Усього капiталу
На 01 сiчня 2016 року 75 925 (12 866) - 67 721 130 780
Викуп акцiй - - (106) - (106)
Усього сукупних доходiв за 2016 рiк - (7 883) - 37 348 29 465
Залишок на 31 грудня 2016 року 75 295 (20 749) (106) 105 069 160 139
Звiт про рух власного капiталу за рiк, що завершився 31 грудня 2015 р.
В тисячах гривень Акцiонерний капiтал Iншi резерви Нерозподiлений прибуток Усього
капiталу
На 01 сiчня 2015 року 75 925 (13 350) 88 752 151 327
Усього сукупних доходiв за 2015 рiк - 484 (21 031) (20 547)

Залишок на 31 грудня 2015 року 75 295 (12 866) 67 721 130 780
?
2. Iнформацiя про компанiю
Приватне акцiонерне товариство "Запорiжвогнетрив" (далi - Компанiя) - це українське
пiдприємство, що займається виробництвом вогнетривких матерiалiв. Пiдприємство було
засноване в 1932 роцi як державне пiдприємство. У сiчнi 1995 року воно було реорганiзоване у
вiдкрите акцiонерне товариство в рамках програми приватизацiї в Українi.
Основною дiяльнiстю компанiї є виробництво вогнетривких матерiалiв на заводi, який
знаходиться за адресою: Пiвнiчне шосе/вулицяТеплична, буд. 22 "Б"/1, Запорiжжя, Україна. Ця
продукцiя реалiзується в Українi та за кордоном. Головними споживачами є виробники металiв
i сталi.
3.Основа пiдготовки фiнансової звiтностi та суттєвi положення облiкової полiтики
3.1.Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (Рада з МСФЗ) i опублiкованих на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України (minfin.gov.ua).
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною
вартiстю. Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм
випадкiв, де вказано iнше.
Подана фiнансова звiтнiсть затверджена Зборами акцiонерiв i змiни в неї вноситися не будуть.
3.2.Суттєвi принципи облiкової полiтики
а) Участь у спiльнiй дiяльностi
Компанiя має частку участi в спiльнiй дiяльностi у формi спiльно контрольованих активiв, в
якiй учасники спiльної дiяльностi уклали угоду, що встановлює спiльний контроль над
економiчною дiяльнiстю компанiї. Угода вимагає вiд учасникiв спiльної дiяльностi прийняття
одностайних рiшень щодо фiнансової та операцiйної полiтики. Компанiя визнає свою частку
участi в спiльнiй дiяльностi, вiдображуючи у своїй звiтностi свою частку в активах та
зобов'язаннях спiльної дiяльностi.
б) Операцiї та залишки в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом,
що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних
валютах на дату балансу, перераховуються в гривнi за курсом обмiну, що дiє на цю дату.
Немонетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються в
гривнi за курсом обмiну, що дiє на дату здiйснення операцiї.
Всi курсовi рiзницi, що виникають при погашеннi або перерахунку монетарних статей,
включаються в звiт про прибутки i збитки.
в) Визнання доходу
Дохiд визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Компанiєю оцiнюється як
вiрогiдне, i якщо сума доходу може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення
платежу. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди або винагороди,
що пiдлягає отриманню з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням
податкiв або мит. Для визнання доходу також повиннi виконуватися такi критерiї:
Продаж товарiв
Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння
товаром переходять до покупця.
Надання послуг
Виручка вiд надання послуг визнається, виходячи зi стадiї завершеностi робiт. Стадiя
завершеностi робiт оцiнюється як вiдсоток витраченого робочого часу до звiтної дати вiд
загального розрахункової кiлькостi робочих годин за кожним договором. Якщо фiнансовий
результат вiд договору не може бути достовiрно оцiнений, виручка визнається тiльки в межах
суми понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
Процентний дохiд
По всiх фiнансових iнструментах, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентним
фiнансових активах, класифiкованих як такi, що є в наявностi для продажу, вiдсотковi доходи

або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, який дисконтує
очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку
використання фiнансового iнструмента або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду, до
чистої балансової вартостi фiнансового активу чи зобов'язання. Процентний дохiд включається
до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про прибутки i збитки.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд майна, наданого в операцiйну оренду, враховується за прямолiнiйним методом
протягом строку оренди i включається до складу виручки зважаючи на його операцiйного
характеру.
г) Податки
Поточний податок на прибуток
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод
оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для
розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну
дату.
Керiвництво Компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових
декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному
iнтерпретований, i в мiру необхiдностi створює резерви.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових
рiзниць мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей
фiнансової звiтностi на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями в тiй мiрi, в якiй
iснує значна ймовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якої можуть
бути зарахованi тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi пiльги й невикористанi податковi
збитки.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та
знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатнього оподаткованого прибутку, який дозволить
використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як
малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та
визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй
оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковим ставкам, якi, як
передбачається, будуть застосовуватися у тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований,
а зобов'язання погашено, на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi за
станом на звiтну дату були прийнятi або фактично прийнятi.
Вiдкладений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не в прибутку або збитку, також не
визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдкладених податкiв визнаються або в складi
iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi вiдповiдно до операцiй, що лежать в їх
основi.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання зараховуються один проти
одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i
вiдкладенi податки вiдносяться до одного i того ж податкового органу.
Податок на додану вартiсть
Виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм
випадкiв, коли:
• податок на додану вартiсть, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується
податковим органом; у цьому випадку податок з продажiв визнається вiдповiдно як частина
витрат на придбання активу або частина статтi витрат;
• дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на
додану вартiсть, крiм авансiв виданих та авансiв отриманих, що вiдображенi за вирахуванням

вiдповiдних сум ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або
сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в
звiтi про фiнансовий стан.
ґ) Основнi засоби
Устаткування облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
/ або накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть
замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв,
якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв
основних засобiв через певнi промiжки часу Компанiя визнає подiбнi компоненти в якостi
окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та
амортизує їх вiдповiдним чином. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного
огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна
обладнання, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне
обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення. Приведена
вартiсть очiкуваних витрат щодо виведення активу з експлуатацiї пiсля його використання
включається до первiсної вартостi вiдповiдного активу, якщо виконуються критерiї визнання
резерву пiд майбутнi витрати.
Земля i будiвлi оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї по
будiвлях та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом протягом оцiночного строку корисного
використання активiв таким чином:
Будiвлi 50 - 100 рокiв
Машини та устаткування 8 - 25 рокiв
Приналежностi й iнвентар 10 - 15 рокiв
Транспортнi засоби 10 - 20 рокiв
Iншi 8 - 10 рокiв
Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента
вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання
економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що
виникають в результатi припинення визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими
надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про
прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому визнання активу було припинено.
Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання та методи амортизацiї активiв
аналiзуються наприкiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi коректуються.
д) Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналiзi
змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору вимагається встановити, чи залежить
його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право
користування активом у результатi даної угоди.
Компанiя як орендар
Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з
володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку оренди за
справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума менша, - за дисконтованою
вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж витратами по
фiнансуванню i зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла
постiйна ставка вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати по фiнансуванню
вiдображаються безпосередньо у звiтi про прибутки i збитки.
Орендований актив амортизується протягом перiоду корисного використання активу. Однак
якщо вiдсутня обґрунтована впевненiсть у тому, що до Групи перейде право власностi на актив
в кiнцi термiну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних перiодiв:
розрахунковий термiн корисного використання активу i термiн оренди.
Платежi з операцiйної оренди визнаються як витрата в звiтi про прибутки i збитки рiвномiрно
протягом усього термiну оренди.

Компанiя в якостi орендодавця
Фiнансова оренда, за якою до орендаря переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з
володiнням орендованим активом, вiдображається у складi дебiторської заборгованостi на дату
початку строку оренди по справедливiй вартостi переданого майна, або, якщо ця сума менша, за дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв . Оренднi платежi розподiляються
мiж фiнансовими доходами i зменшенням основної суми заборгованостi по орендi таким чином,
щоб вийшла постiйна ставка вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Доходи по
фiнансуванню вiдображаються безпосередньо у звiтi про прибутки i збитки.
Договори оренди, за яким у Компанiї залишаються практично всi ризики та вигоди вiд
володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Платежi з оренди визнаються у
складi виручки на рiвномiрнiй основi.
е) Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом
активу, який обов'язково потребує тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання
вiдповiдно до намiрiв Компанiї або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi
такого активу. Усi iншi витрати за позиками вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в
якому вони були понесенi. Витрати за позиками мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi
витрати, понесенi Компанiєю у зв'язку з позиковими коштами.
Тривалим перiодом часу, необхiдним для створення активу i пiдготовки його до використання,
вважається перiод, який перевищує 12 мiсяцiв.
є) Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за
первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за
первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення. Нематерiальнi активи, виробленi всерединi компанiї, капiталiзуються в тому
випадку, якщо такий актив вiдповiдає критерiям визнання. В iншому випадку витрати не
капiталiзуються, i вiдповiдний витрата вiдображається у звiтi про прибутки i збитки за звiтний
рiк, в якому вони виникли.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом
цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного
нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з
обмеженим строком корисного використання переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного
звiтного перiоду. Змiна передбачуваного строку корисного використання або передбачуваної
структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi, вiдображається у
фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, в залежностi вiд
ситуацiї, i враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних
активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про прибутки i збитки
в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв.
Дохiд або витрата вiд припинення визнання нематерiального активу вимiрюються як рiзниця
мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi
про прибутки i збитки в момент припинення визнання даного активу.
Витрати на дослiдження i розробки
Витрати на дослiдження вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Нематерiальний актив,
який виникає в результатi витрат на розробку конкретного продукту, визнається тiльки тодi,
коли Група може продемонструвати наступне:
• технiчну здiйсненнiсть створення нематерiального активу, так, щоб вiн був доступний для
використання або продажу;
• свiй намiр створити нематерiальний актив i використовувати або продати його;
• те, як нематерiальний актив генеруватиме майбутнi економiчнi вигоди;
• наявнiсть достатнiх ресурсiв для завершення розробки;
• здатнiсть надiйно оцiнити витрати, що вiдносяться до нематерiального активу, в ходi його
розробки.
Пiсля первiсного визнання витрат на розробку в якостi активу активи облiковуються за

первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
знецiнення. Амортизацiя активу починається пiсля закiнчення розробки, коли актив уже
готовий до використання. Амортизацiя проводиться протягом передбачуваного перiоду
отримання майбутнiх економiчних вигод. Амортизацiя вiдображається у складi собiвартостi.
Протягом перiоду розробки актив щорiчно тестується на предмет знецiнення.
ж) Фiнансовi iнструменти - початкове визнання та подальша оцiнка
i) Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що знаходяться у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення; фiнансовi
активи, доступнi для продажу. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному
визнаннi.
Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартiстю,
збiльшеною на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та короткостроковi депозити, торгову та
iншу дебiторську заборгованiсть, позики та iншi суми до отримання, а також iншi фiнансовi
iнструменти.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв наступним чином залежить вiд їх класифiкацiї:
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з
встановленими або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля
первiсного визнання фiнансовi активи такого роду оцiнюються за амортизованою вартiстю, що
визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв
вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при
придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної
ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до
складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про прибутки або збитки. Витрати, обумовленi
знецiненням, визнаються у звiтi про прибутки i збитки у складi витрат по фiнансуванню в разi
позик i в складi iнших операцiйних витрат у разi дебiторської заборгованостi.
Припинення визнання
Фiнансовий актив припиняє визнаватися у разi:
• використання прав вимоги у вiдношеннi вигод, передбачених договором;
• закiнчення термiну договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв по фiнансовому
активу;
• вiдмови Компанiї вiд цих прав.
ii) Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового
активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв
вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в
результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання
«випадку понесення збитку»), якi вплинули на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по
фiнансовому активу i цей вплив можливо надiйно оцiнити. Свiдоцтва знецiнення можуть
включати в себе вказiвки на те, що боржник або група боржникiв зазнають суттєвих фiнансових
труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправно здiйснюють виплату
вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також ймовiрнiсть того, що ними буде проведена
процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм того, до таких свiдчень
вiдносяться спостережуванi данi, якi вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв по фiнансовому iнструменту, що пiддається оцiнцi, зокрема, такi як змiна
обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться в певнiй
взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань по виплатi боргiв.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю

У вiдношеннi фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Компанiя
спочатку проводить оцiнку iснування об'єктивних свiдчень знецiнення iндивiдуально значимих
фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, якi не є iндивiдуально значимими.
Якщо Компанiя визначає, що об'єктивнi свiдчення знецiнення iндивiдуально оцiнюваного
фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значущостi, вона включає даний актив до
групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм
розглядає данi активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на
предмет знецiнення, по яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не
включаються у сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
За наявностi об'єктивного свiдчення понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється
як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв (без урахування майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були
понесенi). Наведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за
первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка по
позицiї є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну
ефективну ставку вiдсотка.
Балансова вартiсть активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума
збитку визнається у звiтi про прибутки i збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою
балансовою вартiстю продовжується, ґрунтуючись на процентнiй ставцi, яка використовується
для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення.
Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування в звiтi про прибутки i
збитки. Позики разом з вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня
реалiстична перспектива їх вiдшкодування в майбутньому, а все доступне забезпечення було
реалiзовано або передано Компанiї. Якщо протягом наступного року сума розрахункового
збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується зважаючи на якi-небудь подiї, що сталися
пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або
зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi
фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається як зменшення
витрат по фiнансуванню в звiтi про прибутки i збитки.
iii) Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно
як фiнансовi зобов'язання, переоцiнювати за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
кредити i запозичення. Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному
визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною в разi
позик i кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть,
кредити i позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї наступним чином:
Кредити i позики
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими
фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi їх
визнання, а також у мiру нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної
ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а
також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу витрат по фiнансуванню в
звiтi про прибутки або збитки.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо
зобов'язання погашено, анульовано, або термiн його дiї закiнчився.

Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же
кредитором, на умовах, що iстотно вiдрiзняються, або якщо умови наявного зобов'язання
значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного
зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi
визнається у звiтi про прибутки або збитки.
iv) Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а нетто-сума поданням в
звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi:
• коли є здiйсненне в даний момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум;
• коли є намiр провести розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи i одночасно з цим
погасити зобов'язання.
з) Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання та чистою вартiстю
реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як можлива цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi, за
вирахуванням очiкуваних витрат на завершення виробництва i оцiнених витрат на реалiзацiю.
Сировина i матерiали, товари Витрати, понесенi на доставку сировини i матерiалiв до мiсця
призначення i приведення у належний стан, збiльшують собiвартiсть таких запасiв.
Готова продукцiя та незавершене виробництво Прямi витрати на матерiали i оплату працi, а
також частка виробничих накладних витрат, виходячи з нормальної виробничої потужностi, але
не включаючи витрати на позики.
и) Знецiнення нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi
ознаки мають мiсце, або якщо потрiбне проведення щорiчної перевiрки активу на зменшення
корисностi, Компанiя виробляє оцiнку очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного
вiдшкодування активу або одиницi, яка генерує грошовi потоки (ОГГП) - це найбiльша з таких
величин: справедлива вартiсть активу (ОГГП), за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд
використання активу (ОГГП). Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого
активу, за винятком випадкiв, коли актив не генерує притоки грошових коштiв, якi, в
основному, незалежнi вiд приток, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо
балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, перевищує його суму
очiкуваного вiдшкодування, актив вважається знецiненим i списується до суми очiкуваного
вiдшкодування. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються
за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку
тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за
мiнусом витрат на продаж враховуються недавнi ринковi угоди (якщо такi мали мiсце). При їх
вiдсутностi застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються
оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями цiн або iншими доступними показниками
справедливої вартостi.
Компанiя визначає суму знецiнення, виходячи з детальних планiв та прогнозних розрахункiв,
якi готуються окремо для кожної ОГГП, до якої належать окремi активи. Цi плани та прогнознi
розрахунки, як правило, складаються на п'ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв
розраховуються довгостроковi темпи зростання, якi застосовуються щодо прогнозованих
майбутнiх грошових потокiв пiсля п'ятого року.
Збитки вiд знецiнення дiяльностi що триває (включаючи знецiнення запасiв) визнаються у звiтi
про прибутки i збитки в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiональному
призначенню знецiненого активу.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
знецiнення активу, за винятком гудвiлу, бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака
є, Компанiя розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу або ОГГП. Ранiше визнанi
збитки вiд знецiнення зменшуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка
використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього
визнання збитку вiд знецiнення. Сторнування збиткiв обмежене таким чином, що балансова
вартiсть активу не перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, а також не може

перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, по якiй даний актив визнавався
б у випадку, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення
вартостi визнається у звiтi про прибутки i збитки.
i) грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти в
банках i в касi i короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 3 мiсяцi або менше.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з
грошових коштiв та короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням вище, за вирахуванням
непогашених банкiвських овердрафтiв.
ї) Власнi викупленi акцiї
Власнi iнструменти капiталу, викупленi Компанiєю (власнi викупленi акцiї), визнаються за
первiсною вартiстю i зменшують суму капiталу. У звiтi про прибутки i збитки не визнаються
доходи i витрати, пов'язанi з купiвлею, продажем, випуском або анулюванням власних
iнструментiв Компанiї. Рiзниця мiж балансовою вартiстю та сумою винагороди (у разi
повторного випуску) визнається у складi емiсiйного доходу. Права голосу, що вiдносяться до
власних викуплених акцiй анулюються i такi акцiї не беруть участь в розподiлi дивiдендiв.
й) Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або таке, яке
випливає iз практики), що виникло в результатi минулої подiї, вибуття ресурсiв, якi втiлюють
економiчнi вигоди, i яке буде потрiбно для погашення цього зобов'язання, є iмовiрним, i може
бути отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя припускає, що буде
одержано вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором
страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли
отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що вiдносяться до резерву,
вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки за вирахуванням вiдшкодування.
к) Винагороди працiвникам.
План з встановленими внесками. Компанiя платить передбаченi законодавством внески до
Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Пенсiйний фонд i Фонд
загальнодержавного соцiального страхування України на випадок безробiття на користь своїх
спiвробiтникiв. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати i
вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
План зi встановленими виплатами. Компанiя бере участь у державному пенсiйному планi зi
встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв, що
працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанiя
також надає на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю. Зобов'язання, визнане
в балансi у зв'язку з пенсiйним планом iз встановленими виплатами, являє собою дисконтовану
вартiсть певного зобов'язання на дату фiнансової звiтностi мiнус коригування на невизнаний
актуарний прибуток або збиток i вартiсть послуг минулих перiодiв. Зобов'язання за
встановленими виплатами розраховується щорiчно актуарiями з використанням методу
прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану з
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вибуття грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високолiквiдними
корпоративними облiгацiями, деномiнованими у тiй же валютi, в якiй здiйснюються виплати, а
термiн погашення яких приблизно вiдповiдає термiну даного зобов'язання. Актуарнi прибутки i
збитки, що виникають в результатi минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях,
вiдносяться на фiнансовий результат в протягом очiкуваного середнього строку, що залишився
трудової дiяльностi працiвникiв, якщо зазначенi прибуток i збитки перевищують 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 (перiод, протягом якого виплати стають
гарантована ванними). У цьому випадку вартiсть минулих послуг працiвникiв амортизується за
методом рiвномiрного списання протягом перiоду, коли виплати стають гарантованими.

Продовження тексту приміток
4. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки i судження
Компанiя робить оцiнки i припущення, що впливають на суми активiв та зобов’язань, визнаних
у звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються
та ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх
подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обґрунтованим. 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:
Судження
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво використовувало такi судження, що
найбiльш суттєво впливають на суми, якi визнанi в фiнансовiй звiтностi:
Знецiнення нефiнансових активiв
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки,
перевищує його вартiсть, яка вiдшкодовується, що є найбiльшою з таких величин: справедлива
вартiсть за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть використання. Розрахунок справедливої
вартостi за вирахуванням витрат на продаж ґрунтується на наявнiй iнформацiї по комерцiйним
угодам продажу аналогiчних активiв чи оснований на ринкових цiнах за вирахуванням
додаткових витрат, що понесенi у зв’язку з вибуттям активу. Розрахунок цiнностi використання
ґрунтується на моделi дисконтова них грошових потокiв. Iнформацiя про грошовi потоки
береться з бюджету на наступнi п’ять рокiв.
Знецiнення дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської
заборгованостi.
Керiвництво оцiнює iмовiрнiсть погашення заборгованостi з основної дiяльностi по окремим
клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi фактори: аналiз
дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi, їх
спiвставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансовий стан клiєнтiв та погашення ними
заборгованостi в минулому.
Пенсiйнi зобов’язання та iншi винагороди працiвникам
Керiвництво оцiнює пенсiйнi та iншi винагороди працiвникам з використанням методу
прогнозованої умовної одиницi на пiдставi актуарних припущень, що ґрунтуються на всiй
наявнiй у керiвництва iнформацiї про змiннi величини, якi визначають остаточну вартiсть
виплати пенсiй та iнших винагород працiвникам. У зв’язку з тим, що пенсiйний план
знаходиться в компетенцiї державних органiв, у Компанiї не завжди є доступ до всiєї необхiдної
iнформацiї. Внаслiдок цього на суму зобов’язань з пенсiйного забезпечення можуть впливати
судження про те, чи вийде працiвник на пенсiю достроково 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 iмовiрностi того,
що працiвники будуть переведенi з пенсiйної програми, що фiнансується державою, на
пенсiйну програму, що фiнансується Компанiєю. Розрахунок теперiшньої вартостi пенсiйних
зобов’язань залежить вiд ряду чинникiв, що визначаються на основi актуарних розрахункiв з
використанням цiлої низки припущень. Основнi припущення, використанi при визначенi чистих
доходiв (витрат) з пенсiйних забезпечень, включають ставку дисконтування та очiкуване
зростання заробiтної плати. Будь-якi змiни в цих припущеннях вплинуть на балансову вартiсть
пенсiйних зобов’язань. Внаслiдок вiдсутностi довгострокових високолiквiдних корпоративних
та державних облiгацiй, випущених у гривнях, для оцiнки прийнятної ставки дисконтування
необхiднi значнi професiйнi судження. У Примiтцi 16 описанi ключовi припущення та фактори
залежностi.
Визнання вiдкладених податкових активiв
Чистi вiдкладенi активи – це податки на прибуток, що будуть вiдшкодованi через зниження
оподатковуваного прибутку у майбутньому. Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй
мiрi, в якiй iмовiрно, що вiдповiдну податкову вигоду вдасться реалiзувати. При визначеннi

майбутнiх оподатковуваних доходiв та суми податкових вигод керiвництво використовує
судження та розрахунки оподатковуваного прибутку за попереднi перiоди, а також майбутнього
очiкуваного доходу, як це уявляється iмовiрним при iснуючих обставинах.
Податкове законодавство.
Податкове, валютне i митне законодавство України продовжує розвиватися. Суперечливi
положення трактуються по-рiзному, i, хоч керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним
i обґрунтованим, немає нiяких гарантiй вiдносно того, що воно не буде опротестовано
податковими органами ( Примiтка 20).
5. Прийняття нових чи переглянутих Стандартiв та Iнтерпретацiй
Керiвництво Компанiї проаналiзувало всi змiни до Стандартiв та Iнтерпретацiй, що почали
дiяти з 1 сiчня 2016 р. Цi змiни не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
6. Операцiї з пов’язаними особами
Фактична контролююча сторона
Metinvest B.V. – материнська компанiя мiжнародної вертикально iнтегрованої гiрничометалургiйної групи компанiй МЕТIНВЕСТ.
Компанiя входить до складу вертикально iнтегрованої гiрничо-металургiйної групи компанiй
МЕТIНВЕСТ. В рамках групи Компанiя здiйснює операцiї зi сторонами, якi пiдпадають пiд
визначення «пов’язаних сторiн» вiдповiдно до МСБО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї про
пов’язанi сторони».
Пов’язанi сторони, з якими Компанiя проводила операцiї протягом 2016 року
ПАТ “Запорiжсталь”
ПРАТ “Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча”
ПРАТ “Металургiйний комбiнат “Азовсталь”
ПАТ “Єнакiєвський металургiйний завод”
ТОВ “Метiнвест-СМЦ”
ТОВ “Метiнвест-МРМЗ”
METINVEST INTERNATIONAL S.A.
ТОВ “Метiнвест Холдинг”
ТОВ “Метiнвест Шiппiнг”
ТОВ “Метiнвест КРМЗ”
ТОВ “Метiнвест Бiзнес Сервiс”
ТОВ “Соцiальнi iнiцiативи Запорiжжя”
ПрАТ “Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат”
ПАТ “Авдiївський коксохiмiчний завод”
ПрАТ “Запорiжкокс”
ПАТ “Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат”
ПАТ “Днiпродзержинський коксохiмiчний завод”
Пов’язанi сторони можуть проводити операцiї на умовах та в обсягах, що вiдрiзняються вiд тих,
на яких були б проведенi операцiї мiж непов’язаними сторонами.
Нижче описано суми операцiй мiж тими пов'язаними сторонами, з якими Компанiя здiйснювала
операцiї або має залишки за станом на 31 грудня 2016 року.
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть 89 217 69
860
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть 128 355
34 283
Статтi доходiв та витрат по операцiям з пов’язаними сторонами за рiк були наступними:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Реалiзацiя вогнетривких матерiалiв 797 081 727 854
Iнша реалiзацiя 172 334 8 648
Придбання сировини та матерiалiв 108 823 50 784
Придбання послуг 8 040 5 523
Виручка, дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть
Основну суму виручки вiд реалiзацiї пов’язаним сторонам становить виручка вiд реалiзацiї

вогнетривкої продукцiї.
Залишки дебiторської заборгованостi пов’язаних сторiн за станом на 31 грудня 2016 року та 31
грудня 2015 року не забезпеченi заставою, а розрахунок по ним здiйснюється або грошовими
коштами, або взаємозалiком боргу Компанiя не створила резерв пiд знецiнення дебiторської
заборгованостi пов'язаних сторiн станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року.
Закупiвлi, кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша кредиторська
заборгованiсть
Закупiвлi та кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша кредиторська
заборгованiсть за станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року складається iз сум, що
пiдлягають сплатi пов'язаним сторонам за постачання сировини та матерiалiв. Вiдсотки на
кредиторську заборгованiсть не нараховуються, вона пiдлягає погашенню в ходi нормальної
дiяльностi.
Винагорода основного керiвного персоналу
До складу основного управлiнського персоналу на кiнець 2016 р. входять 6 керiвникiв вищої
ланки (на кiнець 2015 року – 6 осiб). Загальна сума винагороди основних керiвникiв була
включена в адмiнiстративнi витрати i склала:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Короткостроковi винагороди 13 581 11 937
Винагороди по закiнченню трудової дiяльностi - 13 581 11 937
7. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, iншi доходи, витрати та коригування, що включенi до
Звiту про комплексний прибуток (збиток)
7.1. Елементи операцiйних витрат
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Матерiальнi витрати 849 444 703 554
Витрати на оплату працi 160 094 124 015
Вiдрахування на соцiальнi заходи 32 261 33 510
Витрати на амортизацiю 20 173 17 246
Iншi витрати 153 654 276 264
1 215 626 1 154 589
7.2. Iншi операцiйнi доходи та iншi доходи
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Прибуток вiд операцiйної оренди активiв 2 750 3 604
Дохiд вiд реалiзацiї запасiв та iнших послуг 13 343 15 611
Дохiд вiд штрафiв, пенi 661 1 962
Iншi операцiйнi доходи 15 128 2 626
Iншi доходи 593 899
32 475 24 702
7.3. Iншi операцiйнi витрати та iншi витрати
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Збиток вiд купiвлi - продажу валюти - 1 404
Збиток вiд курсової рiзницi 22 219 93 615
Витрати на утримання ОЗ, що переданi в оперативну оренду - 1 565
Собiвартiсть реалiзованих запасiв та iнших послуг 11 450 15 680
Витрати на безнадiйну заборгованiсть - 3 614
Збитки вiд штрафiв 1 804 2 250
Витрати на утримання соцiальної iнфраструктури 11 720 7 510
Iншi операцiйнi витрати 12 167 8 341
Витрати вiд припинення визнання необоротних активiв 427 93
59 787 134 072
7.4. Фiнансовi витрати
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Витрати на нарахування вiдсоткiв 11 786 14 118
Дисконтування довгострокових зобов’язань (Примiтка 16)

8 405 7 224 20 191 21 342
7.5. Винагороди працiвникам
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Заробiтна плата 159 911 121 122
Витрати на соцiальне забезпечення 32 272 32 775
Витрати на оплату вiдпусток (Примiтка 18) 926 2 052
Витрати на пенсiйне забезпечення та виплату винагород по закiнченню трудової дiяльностi
(Примiтка 16)
2 132 1 714 195 241 157 663
8. Податок на прибуток
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтнi роки, що закiнчилися 31 грудня
2016 i 2015 рр.:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Поточний податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток, пов’язаний з виникненням або зменшенням тимчасових
рiзниць 8954 (1 928)
Витрати / (Доходи) з податку на прибуток 8954 (1 928)
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками податку на прибуток, якi,
як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде реалiзований актив або здiйснено
розрахунок за зобов'язанням, вiдповiдно до податкових ставок, передбачених Податковим
кодексом.
?
В тисячах гривень На 1 сiчня 2016 року Витрати/(Доходи)
вiднесено на На 31 грудня 2016 року фiнансовий результат iнший сукупний дохiд / власний
капiтал
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування
Невикористанi вiдпустки (150) 146 - (4)
Забезпечення виплат персоналу (9 920) (921) (1 731) (12 572)
Основнi засоби (1 747) 391 - (1 356)
Запаси - - - Дебiторська заборгованiсть (747) 152 - (595)
Iншi резерви (690) 563 - (127)
Збитки (15 404) 8 623 - (6 781)
Усього вiдстроченого податкового активу (28 658) 8 954 (1 731) (21 435)
В тисячах гривень На 1 сiчня 2015 року Витрати/(Доходи)
вiднесено на На 31 грудня 2015 року фiнансовий результат iнший сукупний дохiд / власний
капiтал
Податковий ефект тимчасових рiзниць, що зменшують суму оподаткування
Невикористанi вiдпустки (1 583) 1 433 - (150)
Забезпечення виплат персоналу (9 456) (570) 106 (9 920)
Основнi засоби (2 924) 1 177 - (1 747)
Запаси (1 153) 1 153 - Дебiторська заборгованiсть (96) (651) - (747)
Iншi резерви - (690) - (690)
Збитки (11 624) (3 780) - (15 404)
Усього вiдстроченого податкового активу (26 836) (1 928) 106 (28 658)
Компанiя проводить залiк вiдстрочених податкових активiв та податкових зобов'язань, бо вони
вiдносяться до податку на прибуток, який стягуються одним i тим податковим органом.
Сума заборгованостi з поточного податку на прибуток становить:
В тисячах гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Кредиторська / (дебiторська) заборгованiсть з податку на прибуток (2 886) (2 886)
9.Прибуток на акцiю
Суми базового прибутку на акцiю розрахованi шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, на
середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу протягом року.

В тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк
Сума прибутку (грн.) 37 348 000 (64 536 000)
Середньозважена кiлькiсть простих акцiй 5 834 537 5 840 400
Прибуток на акцiю (грн.) 6,40 (11,05)
Протягом року операцiй з випуску звичайних акцiй або фiнансових iнструментiв, що можуть
бути конвертованi у звичайнi акцiї, не було.
Мiж звiтною датою i датою складання цiєї фiнансової звiтностi нiяких операцiй iз звичайними
акцiями або потенцiйними звичайними акцiями не проводилося.
Продовження тексту приміток
10.Основнi засоби
Дивись таблицю на наступнiй сторiнцi.
В тисячах гривень Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання,
iнструменти та прилади Транспортнi засоби Iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Капiтальнi
вкладення Всього
На 01 сiчня 2014 року
Первiсна вартiсть 110 041 154 404 5 557 15 347 29 942 6 452 321 743
Накопичений знос та резерв пiд знецiнення 3 1 731 73 247 3 240 7 185 14 630 2 010 132 043
Чиста балансова вартiсть на 01 сiчня грудня 2015 року 78 310 81 157 2 317 8 162 15 312 4 442
189 700
Надходження 1 914 6 928 1 091 886 3 128 11 474 25 421
Вибуття 2 80 197 3 9 13 461 13 752
- первiсна вартiсть 6 540 349 769 849 13 461 15 974
- знос 4 460 152 766 840 - 2 222
Нарахування амортизацiї 3 368 9 570 574 187 4 297 - 17 996
Нарахування (сторно) втрат вiд знецiнення (981) (45) - - - - (1 026)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року 77 835 78 480 2 637 8 858 14 134 2 455 184 399
На 31 грудня 2015 року
Первiсна вартiсть 111 949 160 792 6 299 15 464 32 221 4 465 331 190
Накопичений знос та резерв пiд знецiнення 34 114 82 312 3 662 6 606 18 087 2 010 146 791
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року 77 835 78 480 2 637 8 858 14 134 2 455 184 399
Надходження 1 450 23 031 644 1 862 2 934 35 205 65 126
Вибуття 20 31 - 24 26 30 256 30 357
- первiсна вартiсть 2 167 157 - 80 835 30 256 33 495
- знос 2 147 126 - 56 809 - 3 138
Нарахування амортизацiї 3 704 10 305 590 515 4 705 - 19 819
Нарахування (сторно) втрат вiд знецiнення (313) - - - - (58) (371)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року 75 874 91 175 2 691 10 181 12 337 7 462 199
720
На 31 грудня 2015 року
Первiсна вартiсть 111 232 183 666 6 943 17 246 34 320 9 414 362 821
Накопичений знос та резерв пiд знецiнення 35 358 92 491 4 252 7 065 21 983 1 952 163 101
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року 75 874 91 175 2 691 10 181 12 337 7 462 199
720
Вiдповiдно до дiючого законодавства у сферi бухгалтерського облiку Компанiя вперше
застосувала МСФЗ станом на 01 сiчня 2010 року.
Об'єкти основних засобiв були оцiненi на дату переходу на МСФЗ за їх справедливою вартiстю,
яка була прийнята в якостi умовною первинною вартiстю.
Станом на 31 грудня 2016 року будiвлi та виробниче обладнання, врахованi в сумi 80 457 тисяч
гривень (на 31 грудня 2015 року – 74 977 тисяч гривень), були переданi в заставу третiм
сторонам як забезпечення кредитiв i позикових коштiв (Примiтка 17).
Первiсна вартiсть основних засобiв, якi повнiстю замортизованi, але ще використовуються,
станом на 31 грудня 2016 року склала 38 148 тис. грн. (на 31 грудня 2015 року – 34 853 тис.
грн.).

Витрати на амортизацiю основних засобiв розподiленi наступним чином:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Виготовлення продукцiї 17189 15 696
Адмiнiстративнi витрати 1724 1 331
Витрати на збут 36 35
Iншi операцiйнi витрати 1224 934
20173 17 996
11. Нематерiальнi активи
Станом на 31 грудня нематерiальнi активи складалися з таких компонентiв:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Програмне забезпечення 867 807
Патенти 2 3
Усього 869 810
У 2016 i 2015 роках в сумi нематерiальних активiв, в основному програмного забезпечення та
пов'язаних з ними прав, вiдбулися такi змiни:
В тисячах гривень Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя Балансова вартiсть
На 31 грудня 2014 року 2 815 (1 729) 1 086
Придбання / (амортизацiя) за рiк - (276) (276)
На 31 грудня 2015 року 2 815 (2 005) 810
Придбання / (амортизацiя) за рiк 411 (375) 59
На 31 грудня 2016 року 3 226 (2 357) 869
12. Товарно-матерiальнi запаси
Станом на 31 грудня товарно-матерiальнi запаси були такими:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Сировина та матерiали 130 641 106 613
Незавершене виробництво 102 042 48 370
Вогнетривкi матерiали 27 042 57 257
Паливо 87 184
Запаснi частини 2 063 848
Тара 3 138 2 485
Iншi запаси 2 266 8 137
Мiнус резерв пiд знецiнення запасiв (4 957) (6 314)
Усього 262 322 217 580
У 2016 роцi у складi витрат було визнано списання товарно-матерiальних запасiв в сумi 849 444
тисяч гривень (у 2015 роцi – 703 554 тисяч гривень). Станом на 31 грудня 2016 року сума
товарно-матерiальних запасiв, переданих у заставу як забезпечення позикових коштiв становила
40 116 тис. грн. (на 31 грудня 2015 року – 28 814 тис. грн.)
13. Дебiторська заборгованiсть з основного виду дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть з основного виду дiяльностi та iнша
дебiторська заборгованiсть були такими:
В тисячах гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi 130 607 113 163
Мiнус резерв пiд знецiнення (2 710) (3 828)
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi – чиста вартiсть 127 897 109 335
Передплата постачальникам 8 438 5 669
Мiнус резерв пiд знецiнення - Iнша дебiторська заборгованiсть 3 926 3 829
Мiнус резерв пiд знецiнення (591) (605)
Усього нефiнансових активiв 11 773 8 893
Усього дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi
139 670 118 228
Станом на 31 грудня 2016 року 6,86% дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та
iншої дебiторської заборгованостi деномiновано в iноземнiй валютi (на 31 грудня 2015 року –
14,55%).

Передплати включають аванси за сировину, матерiали, транспортнi та iншi послуги.
У сумi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої
дебiторської заборгованостi вiдбулися наступнi змiни:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Резерв на знецiнення на 1 сiчня 4 433 897
Нараховано резерву пiд знецiнення протягом року - 3 614
Сторновано резерву (722) Суми, списанi протягом року як безповоротнi (410) (78)
Резерв на знецiнення на 31 грудня 3 301 4 433
14. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти були такими:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Залишки на банкiвськ их рахунках:
- деномiнованi в гривнях 2 695 12 758
- деномiнованi в iноземнiй валютi 314 98
Залишки в касi:
- деномiнованi в гривнях 2 1
Грошовi кошти, використання яких обмежено Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 3 011 12 857
Залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi.
15. Акцiонерний капiтал
Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року випущений та повнiстю сплачений
акцiонерний капiтал ПАТ “Запорiжвогнетрив” складається з 5 840 400 штук простих акцiй
номiнальною вартiстю 13 гривень за акцiю. Всi акцiї мають один голос при голосуваннi.
Нерозподiлений прибуток включає прибуток вiд усiх видiв дiяльностi Компанiї. Розподiл
накопиченого прибутку проводиться у напрямках, що визначенi та затвердженi рiчними
зборами акцiонерiв.
Вилучений капiтал включає суму власних викуплених акцiй, якi призначенi для подальшого
продажу.
16. Зобов’язання з пенсiйного забезпечення
Компанiя має юридичне зобов'язання вiдшкодовувати Державному пенсiйному фонду України
додатковi пенсiї, якi виплачуються певним категорiям колишнiх спiвробiтникiв Групи. Крiм
того, Компанiя також надає своїм спiвробiтникам одноразовi виплати при виходi на пенсiю та
пiльги пiсля виходу на пенсiю.
Жоден iз зазначених нижче планiв виплат спiвробiтникам не є фiнансованим.
Суми, що визнанi у фiнансовiй звiтностi за планом зi встановленими виплатами за станом на 31
грудня становлять:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Поточна вартiсть зобов'язань за нефiнансованим планом зi встановленими виплатами 69 845 55
109
Суми, визнанi у складi фiнансового результату 10 537 4 332
Суми, визнанi у складi iншого сукупного доходу 9 614 (590)
У звiтi про фiнансовi результати визнанi наступнi суми:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Вартiсть поточних послуг 1 815 1 714
Витрати по вiдсоткам 8 405 7 224
Вартiсть послуг минулих перiодiв (на кiнець перiоду) 317 Усього 10 537 8 938
Змiни в поточнiй вартостi зобов'язання за встановленими виплатами були наступними:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Зобов’язання по плану з встановленими виплатами
на 1 сiчня 55 109 52 531
Вартiсть поточних послуг та послуг минулих перiодiв 2 132 1 714
Витрати на вiдсотки 8 405 7 224

Переоцiнка зобов’язання 9 614 (590)
Виплаченi винагороди (5 415) (5 770)
Зобов’язання по плану з встановленими виплатами
на 31 грудня 69 845 55 109
Змiни у поточнiй вартостi зобов’язань, визнаних в звiтi про фiнансовий стан:
В тисячах гривень 2015 рiк
На 1 сiчня 55 109 52 531
Виплаченi винагороди (5 415) (5 770)
Чистi витрати, визнанi в звiтi про фiнансовi результати 10 537 8 938
Переоцiнка зобов’язання плану з встановленими виплатами, що визнана в складi iншого
сукупного доходу 9 614 (590)
На 31 грудня 69 845 55 109
Розрахунок пенсiйних зобов'язань вимагає застосування значних професiйних суджень (див.
Примiтку 4). Основнi застосованi актуарнi припущення наведенi нижче:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Ставка дисконту 14,40% 16,04%
Зростання заробiтної плати (щорiчне) 10,00% 0%
на 2016; 12,9% далi Плиннiсть кадрiв 10,00% 6,56 %
Ми провели аналiз чутливостi для того, щоб проiлюструвати вплив змiн в основних актуарних
припущеннях, що використовувалися для оцiнки, на розмiр зобов'язань за планами з
встановленими виплатами станом на звiтну дату. Аналiз проводився по вiдношенню до всiх
зобов'язань при змiнi (вiдносному або абсолютному) тих основних номiнальних параметрiв
моделi (актуарних припущень), виникнення яких, на думку Компанiї, на зазначену дату було
обґрунтовано ймовiрним. Незважаючи на те, що даний аналiз не враховує повний розподiл
очiкуваних грошових потокiв за планами, вiн забезпечує близьке уявлення про чутливiсть до
вказаних допущенням. При пiдготовцi аналiзу чутливостi були використанi методи i
допущення, аналогiчнi попереднього звiтного перiоду.
Змiна параметру: дисконт -1% +1%
Змiна зобов’язань +9,85% -8,46%
Змiна параметру: зарплата -1% +1%
Змiна зобов’язань -5,78% +6,12%
Змiна параметру: iндексацiя пенсiй -1% +1%
Змiна зобов’язань -1,90% +1,95%
Змiна параметру: плиннiсть кадрiв -1% +1%
Змiна зобов’язань -0,31% +0,30%
17. Позиковi кошти
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Довгостроковi позиковi кошти 71 411 40 801
Банкiвськi позиковi кошти 71 411 40 801
Поточнi позиковi кошти 45 102 67 682
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 45 102 67 682
Заборгованiсть за нарахованими вiдсотками - Усього позикових коштiв 116 513 108 483
Заборгованiсть за банкiвськими кредитами станом на 31 грудня 2016 та 2015 року деномiнована
у долларах США.
Ефективна вiдсоткова ставка по кредитам станом на 31 грудня 2016 року становить 10,5 % (на
31 грудня 2015 року – 10,5 % рiчних).
18. Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi 262 361 248 089
Заробiтна плата до виплати 6 136 6 170
Заборгованiсть за придбанi основнi засоби 791 438
Усього фiнансової кредиторської заборгованостi 269 288 254 697

Аванси, отриманi вiд покупцiв 4 682 880
Резерв по невикористаних вiдпустках та винагородах 13 639 15 838
Iнша кредиторська заборгованiсть 744 978
Усього не фiнансової кредиторської заборгованостi 19 065 17 696
Усього кредиторської заборгованостi 288 353 272 393
?
19.Податки та збори до сплати
Станом на 31 грудня iншi податки та збори до сплати були наступними:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Збори, нарахованi (утриманi) на заробiтну плату 1 731 1 154
Податки, нарахованi (утриманi) на заробiтну плату 2 066 1804
Податок на додану вартiсть Iншi податки та збори 802 373
Усього податкiв та зборiв до сплати 4 599 3 331
20.Умовнi та iншi зобов’язання та операцiйнi ризики
Податкове законодавство. Податкове та митне законодавство в Українi може тлумачитися порiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi державнi органи можуть оскаржувати тлумачення цього
законодавства керiвництвом Компанiї i його застосування в ходi дiяльностi, i iснує можливiсть
того, що операцiї та дiяльнiсть, якi в минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. В
результатi, податковi органи можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв та
пенi. Податковi органи мають право перевiряти податковi перiоди протягом трьох календарних
рокiв пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий
перiод.
Судовi процедури. Час вiд часу в ходi дiяльностi Компанiї їй пред'являються позови.
Керiвництво дотримується думки, що iстотнi збитки за такими позовами понесенi не будуть.
Активи, переданi в заставу, та активи, використання яких обмежене. Станом на 31 грудня
Компанiя передала в заставу такi активи:
В тисячах гривень 2016 рiк 2015 рiк
Активи, переданi у заставу Вiдповiдне зобов’язання Активи, переданi у заставу Вiдповiдне
зобов’язання
Основнi засоби 80 457 116 513 74 977 108 483
Товарно-матерiальнi запаси 40 116 28 814
Зобов’язання по капiтальним витратам. Станом на 31 грудня 2016 року договiрнi зобов’язання
по капiтальним витратам на придбання основних засобiв склали 84 тис. грн. (на 31 грудня 2015
року – 6 тис. грн.).
21.Управлiння фiнансовими ризиками
В ходi своєї дiяльностi Компанiя пiддається цiлому ряду фiнансових ризикiв, серед яких
ринковий ризик (у тому числi цiнової ризик, ризик грошових потокiв), кредитний ризик i ризик
лiквiдностi.
Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, який є ризиком того, що одна iз
сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом спричинить понесення фiнансових збиткiв iншою
стороною внаслiдок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає в
результатi кредитних та iнших операцiй Компанiї з контрагентами, внаслiдок яких виникають
фiнансовi активи.
Компанiя створює резерв пiд знецiнення в сумi, що представляє собою оцiнку керiвництвом
понесених збиткiв вiд дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської
заборгованостi. Основними компонентами цього резерву є резерв пiд покриття збиткiв вiд
конкретних активiв, якi є значними окремо, i резерв пiд покриття понесених, але ще не
виявлених збиткiв вiд групи аналогiчних активiв. Резерв пiд покриття збиткiв вiд групи активiв
розраховується на пiдставi даних, отриманих в результатi аналiзу конкретного активу.
Ризик процентної ставки. Оскiльки у Компанiї немає значних процентних активiв, доходи i
грошовi потоки вiд основної дiяльностi, в основному, не залежать вiд змiн ринкових
процентних ставок. Ризик змiни процентної ставки, якому пiддається Компанiя, пов'язаний з
довгостроковими позиковими коштами. Позиковi кошти, виданi пiд фiксовану процентну

ставку, наражають Компанiю на ризик змiни справедливої вартостi процентної ставки.
Iнший цiновий ризик. Рiвень ризику змiни цiн на товари, якому пiддається Компанiя,
зумовлений загальними умовами, якi iснують в економiцi України. Для управлiння цим
ризиком Компанiя укладає довгостроковi договори на постачання продукцiї.
Ризик лiквiдностi. Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть
достатньої суми грошових коштiв i фiнансових ресурсiв для виконання зобов'язань при настаннi
строку їх погашення. Керiвництво вiдстежує рiвень лiквiдностi щодня. Для цього
використовуються ключовi показники дiяльностi, такi як EBITDA i коефiцiєнт погашення
дебiторської заборгованостi, що дозволяє домогтися активного монiторингу цiльового рiвня
лiквiдностi керiвництвом. Для управлiння одночасно ризиком лiквiдностi та кредитним ризиком
широко використовується практика передоплати.
22. Управлiння капiталом
Метою Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи в якостi
безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим
зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення
його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури капiталу Компанiя може коригувати
суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi
акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу.
Як i iншi компанiї, що працюють у тiй же галузi, Компанiя контролює величину капiталу на
пiдставi спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як
чиста сума зобов'язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється.
Чиста сума зобов'язань розраховується як загальна сума позикових коштiв (включаючи поточнi
i довгостроковi позиковi кошти, показанi в консолiдованому балансi) мiнус грошовi кошти та їх
еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює Компанiя, дорiвнює власному
капiталу, показаному в звiтi про фiнансовий стан.
В тисячах гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Чиста сума зобов’язань 479 310 439 319
Усього капiталу 160 139 130 780
Спiввiдношення зобов’язань та капiталу 2,99 3,36
23.Стандарти, що були випущенi, але ще не набули чинностi
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на
дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї. Наведений перелiк включає тiльки тi стандарти та
роз’яснення, якi можуть чинити вплив (значний або незначний) на фiнансову звiтнiсть.
Компанiя має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi
iнструменти», яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та всi
попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку
фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ
(IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. За винятком облiку
хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є
обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються
перспективно, з деякими обмеженими винятками.
Компанiя планує почати застосування нового стандарту з необхiдною дати вступу в силу.
Компанiя не очiкує значного впливу на фiнансову звiтнiсть i власний капiтал при застосуваннi
вимог МСФЗ (IFRS) 9
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять
етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ
(IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя
очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки.
Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне

застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при
цьому допускається застосування до цiєї дати.
Компанiя планує застосовувати новий стандарт з необхiдної дати введення в дiю.
Компанiя не очiкує значного впливу на фiнансову звiтнiсть i власний капiтал при застосуваннi
вимог МСФЗ (IFRS) 15.
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих
збиткiв»
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, обмежує чи податкове
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вiдрахування
при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як
органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при
яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що
перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному
застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного
перiоду може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi
iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим
прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi
застосовують дане звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Данi поправки вступають в дiю для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або
пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi
поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi
поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда»,
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак оренди», Роз'яснення ПКР
(SIC) 15 «Операцiйна оренда - стимули» i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутностi
операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює
принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб
орендарi вiдбивали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi,
аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт
передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою
вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (т. . Оренди з
термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання
щодо орендних платежiв (т. Е. Зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право
користування базовим активом протягом термiну оренди (т. Е. Актив у формi права
користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по
орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї
(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни
iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi
випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування
активу в формi права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в
порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть
продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в
МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу
iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або
пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування
органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з
використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу.
Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення.

У 2017 роцi Компанiя планує оцiнити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову
звiтнiсть.
Iншi стандарти та роз’яснення чи поправки до них не впливають на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
24.Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду
Значних подiй пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi вимагали б коригування фiнансової
звiтностi чи вiдповiдного розкриття, не сталося.
Генеральний директор ПРАТ “Запорiжвогнетрив” Бусько В.М.
Головний бухгалтер ПРАТ “Запорiжвогнетрив” Кулакова I.В.

