
Титульний аркуш

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
КОМБIНАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" 

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента

Голова Правління, генеральний 
директор

Сацький В.А.

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

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

(дата)

25.04.2012
М.П.

за                   рік2011

1. Загальні відомості

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

00191230

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

(061) 218-22-94, (061) 213-59-27

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

25.04.2012

2.2. Річна 
інформація 
опублікована у

(дата)

25.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№ 76  Бюлетень Цінні папери України

Вiдкрите акцiонерне товариство

2.3. Річна 
інформація 
розміщена на 
власній сторінці

в мережі 
Інтернет

http://www.zaporizhstal.com

(адреса сторінки)

(дата)

25.04.2012

1.6. Електронна поштова адреса емітента office@zaporizhstal.com
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Зміст

1. Основні відомості про емітента:

Xа) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

Xб) інформація про державну реєстрацію емітента;

Xв) банки, що обслуговують емітента;

Xг) основні види діяльності;

Xґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

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

Xе) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента.

X2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв).

X3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

Xа) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

Xб) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X7. Інформація про дивіденди.

X8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

Xа) інформація про випуски акцій емітента;

б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X10. Опис бізнесу.

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

Xа) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

Xб) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

Xв) інформація про зобов'язання емітента;

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

паперів.

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

виникала протягом звітного періоду.

X14. Інформація про стан корпоративного управління.

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

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

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 

періоду;

г) інформація про похідні цінні папери;

Xг) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

Xґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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30. Примітки:  Процентні облiгацiї емітентом не випускались. 

Дисконтні облiгацiї емітентом не випускались. 

Цiльовi (безпроцентні) облiгацiї емітентом не випускались. 

Похідні цінні папери емітентом не випускались.

Інші цінні папери емітентом не випускались. 

Власні акції за звітний період емітент не викуповував. 

Інформація про зобов’язання емітента за випуском облiгацiй відсутня. Емітент облiгацiї не 

випускав. 

Іпотечні облігації емітентом не випускались.

Іпотечні сертифікати емітентом не випускались.

Сертифікати ФОН емітентом не випускались.

Річна звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності,  відсутня.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні папери, що виникала протягом 

періоду, відсутні

Сертифікати цінних паперів у звітньому періоді власникам не видавались у зв'язку з 

дематеріалізацією акцій товариства (бланки сертифікатів ЦП не замовлялись). У звітньому 

періоді власникам видано 2 516 штук виписок про стан рахунку в цінних паперах.

В полі «AUDIT» (розділ "Опис Бізнесу") розміщено  скорочений Аудиторський висновок про 

фінансову звітність ВАТ «Запоріжсталь» за 2011р, у зв’язку з переповненням формату поля. 

Повний текст Аудиторського висновку розміщено на корпоративному сайті ВАТ «Запоріжсталь» 

http://www.zaporizhstal.com, в розділі «Інформація для акціонерів».

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

X25. Річна фінансова звітність.

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 

Комісії).

X27. Аудиторський висновок.

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності).

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)
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ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" 

ВАТ "Запоріжсталь"

Заводський

69008

м. Запоріжжя

Південне шосе, 72

3. Основні відомості про емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене 
найменування

3.1.3. Організаційно-
правова форма

3.1.5. Область, район

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

Вiдкрите акцiонерне товариство

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Серія А00 № 195974
18.04.2000

Виконавчий комітет Запорізької  міської ради

660920444,75

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний 
капітал (грн.)

660920444,753.2.5. Сплачений статутний 
капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

3.3.2. МФО банку

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

3.3.5. МФО банку

АКБ "Індустріалбанк"

313849

АКБ "Індустріалбанк"

313849

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.6. Поточний рахунок

26003032840001

26001032840003

3.4. Основні види діяльності

27.10.0

51.52.2

74.20.3

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

Дiяльнiсть у сферi геодезiї, гiдрографiї та гiдрометеорологiї

Оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та 
напiвфабрикатами з них
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)

Дата 

видачі

Державний орган, що видав Дата 

закінчення

 дії 

ліцензії 

(дозволу)

1 2 3 4 5

Дозвіл на використання 

номерного ресурсу

№ 234 19.05.2001 Український державний центр 

радіочастот

01.03.2016

Опис:  Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Постачання природного 

газу за нерегульованим 

тарифом

АВ № 190960 23.01.2007 Національна комісія 

регулювання 

електроенергетики України  

(НКРЕ)

18.01.2012

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Постачання електричної 

енергії за 

нерегульованим тарифом

АБ № 220944 31.01.2007 Національна комісія 

регулювання 

електроенергетики України  

(НКРЕ)

18.01.2012

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.
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1 2 3 4 5

Виробництво 

електричної енергії

АБ № 220945 31.01.2007 Національна комісія 

регулювання 

електроенергетики України 

(НКРЕ)

18.12.2016

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Виробництво теплової 

енергії на 

теплоелектроцентралях 

та установках з 

використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних джерел 

енергії

АВ № 147945 31.01.2007 Національна комісія 

регулювання 

електроенергетики України 

(НКРЕ)

18.12.2011

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Свідоцтво про право 

плавання під державним 

прапором Укр. (судовий 

патент) для 

прогулянкових суден

СN № 000417 14.02.2007 Інспекція головного 

державного реєстратора флоту 

України

19.12.2012

Опис:  Дiю виданого свідоцтва  планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.

© SMA 001912302011 р. 



1 2 3 4 5

Надання послуг з 

перевезення пасажирів і 

вантажів автомобільним 

транспортом загального 

користування (крім 

надання послуг з 

перевезення пасажирів та 

їх багажу на таксі)

АВ № 352274 03.07.2007 Міністерство транспорту та 

зв'язку України

12.07.2012

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Будівельна діяльність АВ № 341606 19.07.2007 Запорізька обласна державна 

адміністрація

19.07.2012

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Спеціальний дозвіл на 

користування надрами 

(геологічне вивчення, у 

т.ч. дослідно-промислова 

розробка Приазовського 

родовища газу 

природного)

В № 001158 19.07.2007 Міністерство охорони 

навколишнього природного 

середовища України

19.07.2012

Опис:  Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

© SMA 001912302011 р. 



1 2 3 4 5

Виробництво лікарських 

засобів (у формі: кисню 

медичного 

газоподібного, 

субстанцій: кисню 

рідкого медичного та 

азоту рідкого медичного)

АВ № 302576 26.12.2007 Державна служба лікарських 

засобів і виробів медичного 

призначення

26.12.2012

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Дозвіл на експлуатацію 

радіоелектронного 

засобу УКХ радіозв'язку 

сухопутної рухомої 

служби

№ 23-6811-

70433

21.02.2008 Український державний центр 

радіочастот

09.01.2013

Опис:  Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Дозвіл на експлуатацію 

радіоелектронного 

засобу УКХ радіозв'язку 

сухопутної рухомої 

служби

№ 23-6763-

74862

28.05.2008 Український державний центр 

радіочастот

11.04.2013

Опис:  Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.
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Використання джерел 

іонізуючого 

випромінювання

АВ № 416971 23.07.2008 Південно-східна Державна 

інспекція з ядерної та 

радіаційної безпеки

23.07.2013

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 

змін у діючому законодавстві України.

Використання джерел 

іонізуючого 

випромінювання

АВ № 416970 23.07.2008 Південно-східна Державна 

інспекція з ядерної та 

радіаційної безпеки

23.07.2013

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 

змін у діючому законодавстві України.

Використання джерел 

іонізуючого 

випромінювання

ОВ № 050002 23.07.2008 Південно-східна Державна 

інспекція з ядерної та 

радіаційної безпеки

23.07.2013

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.
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Спеціальний дозвіл на 

користування надрами

№ 4930 24.02.2009 Міністерство охорони 

навколишнього природного 

середовища України

24.02.2029

Опис:  Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Посередницька 

діяльність митного 

брокера

АВ № 481156 07.08.2009 Державна митна служба 

України

07.08.2014

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Реєстраційне 

посвідчення на 

лікарський засіб (кисень 

медичний рідкий)

№ 

UA/9997/01/01

08.09.2009 Міністерство охорони 

здоров'я України

25.08.2014

Опис:  Дiю реєстраційного посвідчення планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.
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Реєстраційне 

посвідчення на 

лікарський засіб (азот 

медичний рідкий)

№ 

UA/9995/01/01

08.09.2009 Міністерство охорони 

здоров'я України

25.08.2014

Опис:  Дiю реєстраційного посвідчення планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.

Реєстраційне 

посвідчення на 

лікарський засіб (кисень 

медичний газоподібний)

№ 

UA/10094/01/01

13.10.2009 Міністерство охорони 

здоров'я України

13.10.2014

Опис:  Дiю реєстраційного посвідчення планується продовжити на наступний термiн за умови 

вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.

Підготовка та 

підвищення кваліфікації 

робітників на 

виробництві

АВ № 498151 16.10.2009 Міністерство освіти і науки 

України

16.10.2014

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.
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Ліцензія на надання 

освітніх послуг з 

дошкільної освіти з 

ліцензованим обсягом 

освітньої послуги на 

1232 особи

АВ № 419854 04.11.2009 Запорізька Обласна Державна 

Адміністрація Управління 

Освіти і Науки

04.11.2019

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Роздрібна торгівля 

тютюновими виробами

АГ № 230898 22.04.2010 Департамент САТ ДПА 

України в Запорізькій області

22.04.2011

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Роздрібна торгівля 

алкогольними напоями

АГ № 230209 22.04.2010 Департамент САТ ДПА 

України в Запорізькій області

22.04.2011

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.
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Роздрібна торгівля 

алкогольними напоями

АГ № 230208 29.04.2010 Департамент САТ ДПА 

України в Запорізькій області

29.04.2011

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Дозвіл на експлуатацію 

радіоелектронного 

засобу аналогового УКХ 

радіотелефонного зв'язку 

сухопутної рухомої 

служби

№ 23-9835-

112685

01.07.2010 Український державний центр 

радіочастот

01.12.2012

Опис:  Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Дозвіл на експлуатацію 

радіоелектронного 

засобу аналогового 

транкінгового 

радіозв'язку сухопутної 

рухомої служби

№ 23-9097-

105700

01.07.2010 Український державний центр 

радіочастот

05.08.2014

Опис:  Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.
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Виконання топографо-

геодезичних, 

картографічних робіт

АВ № 547399 19.07.2010 Державна служба геодезії, 

картографії та кадастру

безстроков

о

Опис:  Дія виданої  ліцензії залежить від змін у діючому законодавстві

Здійснення інвестицій за 

кордон

№ 135 22.10.2010 Національний банк України 31.05.2011

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Заготівля, переробка, 

металургійна переробка 

металобрухту чорних 

металів

АГ № 501441 23.11.2010 Міністерство промислової 

політики України

безстроков

о

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.
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Надання послуг 

фіксованого місцевого 

телефонного зв'язку з 

ємністю мережі до 1000 

номерів з правом 

технічного 

обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж і надання в 

користування каналів 

електрозв'язку

АГ № 506744 02.03.2011 Національна комісія з питань 

регулювання зв'язку України

02.03.2016

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.

Проектуваня, монтаж, 

технічне обслуговування 

засобів протипожежного  

захисту та систем 

опалення, оцінка 

протипожежного стану 

об'єктів

АГ № 595036 13.04.2011 Державний департамент 

пожежної безпеки МНС 

України

безстроков

о

Опис:  Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності 

змін у діючому законодавстві України

Надання послуг 

фіксованого місцевого 

телефонного зв'язку з 

ємністю мережі до 1000 

номерів з правом 

технічного 

обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж і надання в 

користування каналів 

електрозв'язку

НР № 006313 19.05.2011 Національна комісія з питань 

регулювання зв'язку України

01.03.2016

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.
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Медична практика. 

Місце провадження д-ті: 

Приазовський р-н, с. 

Новокостянтинівка, вул. 

Приморська,6; м. 

Запоріжжя, вул. 

Тюленіна, 13; м. 

Запоріжжя, вул. 

Перспективна, 2В(2); м. 

Запоріжжя, Буд. 

Відпочинку (о. Хортиця), 

16.

АГ № 602178 02.06.2011 Міністерство охорони 

здоров'я України

безстроков

о

Опис:  Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi 

змiн у дiючому законодавствi України.
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

        Короткий опис діяльності.

        Єдина організація в металургійній галузі України, в якій організовано системний збір і 

кваліфікована обробка інформації широкого спектру про діяльність металургійних підприємств.

         Об'єднання своєчасно інформує органи законодавчої та виконавчої влади про негативні 

явища в галузі, вносить пропозиції щодо необхідності внесення змін до чинних законодавчих 

актів з кваліфікованим обґрунтуванням та відповідними економічними роз'ясненнями. 

         Функції: 

         - розробка і формування скоординованих балансів виробництва, сировини і поставок 

основних видів продукції ГМК;

         - збір, обробка та аналіз результатів виробничо-господарської та економічної діяльності 

підприємств об'єднання;

         - щодобовий збір, обробка та передача оперативної інформації з виробництва і 

відвантаження основних видів продукції, сировини, природного газу металургійним 

підприємствам, Мінпромполітиці, Мінекономіці, облдержадміністраціям та іншим організаціям;

         - участь у розробці та реалізації національних, державних і галузевих програм розвитку 

ГМК, програм з питань охорони праці, навколишнього природного середовища;

         - участь у розробці нормативно-правових актів у сфері економіки, фінансів, податків, 

кредитування, ціноутворення спільно з органами центральної виконавчої влади, обласними 

держадміністраціями;

         - проведення методичних семінарів, круглих столів по  PEACH - законодавству, Кіотському 

протоколу та іншим питанням.

        ВАТ "Запоріжсталь" є учасником об'єднання з 1994 року.

 Об’єднання підприємств  «Металургпром»

49000  м. Дніпропетровськ, пл. Леніна, 1

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 

об’єднання

        Короткий опис діяльності: 

        Сприяння в розробці й удосконаленні загального транспортного законодавства. Координація 

рішення спільних технічних досліджень і розробок, технологічних та інших проблем, що 

виходять за межі можливостей чи економічної доцільності окремого члена Асоціації. Організація 

та участь в розробці нормативно-правових актів стосовно діяльності відомчого транспорту. 

Участь у впровадженні єдиної технічної політики стосовно створення нового і вдосконалення 

діючого спеціалізованого рухомого складу. Видання та тиражування керівних, довідкових та 

інших інформаційних матеріалів, пов'язаних з проблемами роботи відомчого транспорту. 

Підтримка інтересів членів Асоціації у державних органах з питань відомчого транспорту. 

Інноваційно- впроваджувальна та наукова діяльність. Організація спеціалізованих шкіл, 

конференцій, семінарів та інших заходів, спрямованих на вдосконалення роботи відомчого 

транспорту. Підготовка та внесення у встановленому порядку пропозицій з введення на 

державному рівні статистичної звітності показників роботи відомчого транспорту. Участь в 

роботі іноземних та міжнародних організацій з питань обміну передовим досвідом. 

Консультування та інформування членів Асоціації.

Асоціація підприємств власників відомчого транспорту «Укрвідтранс»

49000, м. Дніпропетровськ, пл. Леніна,1

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 

об’єднання
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

        Функції:

        - координація і консолідація зусиль членів Асоціації  для вирішення проблем професійної 

діяльності відомчого транспорту, які представляють спільний  інтерес, без права втручання в їх 

виробничу і комерційну діяльність та прийняття управлінських рішень;

        - правовий захист законних прав і інтересів членів Асоціації з питань їх взаємовідносин з 

транспортом загального користування;

        - сприяння технічному прогресу на відомчому транспорті.

        ВАТ “Запоріжсталь” є членом  Асоціації з 31.03.2005р. з правом вирішального голосу.

Короткий опис діяльності: Впровадження штрихового кодування товарів.

Функції: присвоєння продукції штрихових кодів.

Термін участі: з 05.05.1998 року.

Позиція ВАТ "Запоріжсталь": учасник Асоціації товарної нумерації з правом отримання 

штрихових кодів на продукцію, що впроваджується, при умові сплати щорічних членських 

внесків.

Асоціація товарної нумерації України "ДжіЕс1 Україна" ("GS1 

Ukraine")

04053,  м. Київ, вул. Артема 26,

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 

об’єднання

        Опис діяльності.

        Об’єднання і консолідація вчених і інженерів, які працюють в металургійній галузі  науки та 

виробництва, ефективне використання їх потенціала  для перебудови України, запезпечення 

використання  досліджень інженерних наук в умовах ринкової економіки.

        Функції:

        - узагальнення  досліджень інженерної  науки і технологій в Україні  та за її межами, 

визначення пріоритету інженерних наук для технічного прогресу і підвищення добробуту народу;

        - інтенсифікація та підвищення ефективності прикладних інженерних і конструкторсько-

технологічних робіт для розвитку металургійної промисловості України, прискорення  науково-

технічного прогресу в умовах функціонування ринкового господарства;

        - сприяння розвитку наукових досліджень в науково-дослідних та вищих учбових закладах, 

на виробничих підприємствах;

        - створення необхідних умов для повного розкриття творчих та професійних здібностей  

наукових робітників, винахідників, раціоналізаторів та інженерів, надання допомоги і підтримки 

в практичній реалізації їх перспективних ідей та пропозицій, спрямованих на вирішення гострих 

проблем науки, техніки й технологій;

        - участь в розробці наукової концепції підготовки в вищих учбових закладах спеціалістів 

широкого профілю для металургійної галузі України, підготовки та перепідготовки кадрів.

        - дослідження світових тенденцій розвитку інженерної освіти і науки, аналіз освітніх 

стандартів та змісту  інженерної освіти в закордонних країнах.

        ВАТ “Запоріжсталь” є  асоційованим членом об'єднання з 1991р. до теперішнього часу.

Відділення матеріалознавства та металургії  Академії інженерних 

наук України

49635, м. Дніпропетровськ, майдан Гагаріна, 4

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 

об’єднання
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

        Короткий опис діяльності:  

        Проведення щорічних  медичних форумів, науково-практичних конференцій, конгресів, 

симпозіумів в Україні та за кордоном, які сприяють розвитку наукових досліджень та обміну 

досвідом, курсів підвищення кваліфікації спеціалістів різноманітних напрямків та інших заходів. 

ВАТ “Запоріжсталь” є асоційованим членом Асоціації з 2005 року.

Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів (ВАФК)

01033, г. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 

об’єднання

        Короткий опис діяльності:

        Наукове обгрунтування, розробка й проведення єдиної технічної галузевої політики у сфері  

захисту навколишнього середовища від діяльності підприємств гірничо-металургійного 

комплексу (ГМК).

        Виконує функцію здійснення інформаційно-методичного забезпечення природоохоронної 

діяльності та пошук рішень екологічних проблем підприємства.

        ВАТ «Запоріжсталь» є асоційованим членом Екологічної Асоціації підприємств гірничо-

металургійного комплексу України «ЕКО МЕТ» з 2004 року (згідно з рішенням Правління ВАТ 

"Запоріжсталь" № 92 від 10.03.04р.).

Екологічна Асоціація підприємств гірничо-металургійного  

комплексу України «ЕКО МЕТ»

49000  м. Дніпропетровськ, пл. Леніна, 1, оф. 235

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 

об’єднання

        Короткий опис діяльності: 

        ЗТПП створена в 1940 році і реорганізована в 1995 році. На сьогодні в якості дійсних членів 

палати аккредитовані більше 495 підприємств всіх галузей народного господарства Запорізької 

області. Палата здійснює 57 видів послуг, необхідних в діяльності сучасного підприємства: 

експертні, юридичні, патентно-ліцензійні, маркетингові, консультаційні, рекламно-

презентаційні, зовнішньоекономічні, навчальні та інші.

        ВАТ "Запоріжсталь є одним з найбільших експортерів продукції у країни ближньго і 

дальнього зарубіжжя. Щороку комбінат сплачує членський внесок, має пільги з формування 

вартості на послуги ЗТПП.

        Виконує функцію надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

Запорізької області.  

        ВАТ “Запоріжсталь” є дійсним членом Палати з 1965 року.

Запорізька торгово-промислова палата (ЗТПП)

69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 

об’єднання

© SMA 001912302011 р. 



3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

        Короткий опис діяльності:

        Добровільна організація представників підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області 

будь-якої форми власності, які  зацікавлені в рішенні проблем, пов’язаних з системним 

управлінням якістю.

        Функцією є  проведення семінарів з глобальних питань менеджменту якості, екології, 

охорони праці, де розглядаються нові тенденції менеджменту стосовно нагальних проблем 

підприємств і організацій.

        ВАТ “Запоріжсталь” є членом Запорізького клубу якості з 2003 року до теперішнього часу.

Запорізький клуб якості Запорізької торгово-промислової палати

69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 

об’єднання

        Короткий опис діяльності:

        Сприяння розвитку, організації та виконанню робіт з підвищення технічного та 

економічного рівня сталеплавильного та суміжних з ним виробництв, включаючи їх 

модернізацію та вдосконалення, з залученням національних та зарубіжних фінансових, 

технічних та інтелектуальних ресурсів.

        Функції:

        - участь у прискореному рішенні питань економіки, інвестиційної політики, приватизації, 

науково-технічного прогресу в сталеплавильному й у суміжних з ним виробництвах.

        - сприяння в удосконалюванні нових форм господарювання в металургійному виробництві, 

участь у формуванні політики ціноутворення продукції сталеплавильного виробництва.

        - розвиток і розширення взаємовигідного співробітництва із закордонними фірмами, 

фондами, кредитними та інвестиційними інститутами, співтовариствами, банками, фінансово - 

промисловими групами та ін.

        ВАТ «Запоріжсталь» асоційований член асоціації з 2002 року до теперішнього часу.

Українська асоціація сталеплавильників

83017 м. Донецьк, пер. В’ятський , 17, 2а

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 

об’єднання

        Короткий опис діяльності:

        Масова громадська організація, що об’єднує на добровільних підставах громадян, трудові 

колективи підприємств, які зацікавлені  в удосконаленні якості продукції та приймають участь у 

рішенні проблем якості в Україні та за її межами. Надання інформаційно - консультаційних 

Українська Асоціація якості

02002, м. Київ, вул. Нікольсько-Слободська, 6-Д

Найменування об’єднання

Місцезнаходження 

об’єднання
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

послуг.

        Функцією є проведення семінарів, конгресів з глобальних питань менеджменту якості, 

екології, охорони праці , де розглядаються нові тенденції менеджменту стосовно нагальних 

проблем підприємств і організацій.

ВАТ “Запоріжсталь” є асоційованим членом Асоціації з 2003 року до теперішнього часу.
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3.7. Інформація про рейтингове агентство
Ознака рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне)

Дата визначення 

або поновлення 

рейтингової 

оцінки емітента 

або цінних 

паперів емітента

Найменування рейтингового 

агентства

Рівень кредитного рейтингу емітента 

або цінних паперів емітента

2 31 4

Moody's Investors Services Ltd.  

З 29.10.2009 року ВАТ 

"Запоріжсталь"  не 

рейтингується.

Міжнародне рейтингове 

агентство

"Сaa 1"

20.10.2008

Поновлення 

рейтингової 

оцінки емітента
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Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника

Код за 

ЄДРПОУ 

засновника 

та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості)

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)

Засновник:   Фонд  державного 

майна України  (відсоток акцій 

вказаний на 31.12.2011р.)

00032945 вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, Київська 

область, 01601

0,00000000000

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості)

Немає 0,00000000000

0,00000000000Усього:
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        У 2011р. середньооблікова чисельність штатних працівників склала 18 440 осіб.  Зменшення 

середньооблікової чисельності штатних працівників у підрозділах комбінату відбулося за рахунок 

роботи з оптимізації чисельності в структурних підрозділах комбінату,  плинності кадрів та 

обмеження прийому робітників на комбінат.

        Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2011р. скоротилась на 468 осіб 

(2,48%) відносно минулого року, в тому числі промислово-виробничого персоналу – на 316 осіб 

(1,87%). Середньооблікова чисельність штатних працівників непромислового персоналу 

зменшилась на 152 особи (7,48%).

        Середня чисельність позаштатних працівників:

        - працюючих за договорами цивільно-правового характеру – 4 особи;

        - зовнішні сумісники -12 осіб.

        Чисельність працівників, які працювали протягом року на умовах неповного робочого часу 

склала 11 639 осіб.

        Фонд оплати праці за 2011 рік – 1 067 771,2 тис. грн.;

        Фонд оплати праці за 2010 рік – 829 209,4 тис. грн.

        Фонд оплати праці штатних працівників у 2011 р. збільшився в порівнянні з попереднім 

роком на 28,5% (+232 232,8 тис.грн.), в тому числі за рахунок зростання середньої заробітної 

плати на 31.8% (+252369.8 тис. грн.) та зменшення чисельності працівників на 2,5%  ( -20 150,0 

тис. грн.).

        Збільшення середньомісячної заробітної плати без урахування інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат обумовлено:

        1. Зростанням індексу інфляції, для розрахунку рівня заробітної плати на + 7,0% (офіційний 

індекс інфляції з грудня 2010р. по листопад  2011р., при рівні інфляції <1,0 , в розрахунок 

береться 1,0);

        2. Введенням нових тарифних ставок (з 1.07.2011р.) для промислово-виробничого 

персоналу (> на 15%) та непромислового персоналу (> на 10%); доплат та надбавок, з ростом 

заробітної плати на  7% (з 1.07.2011р.), що зумовило зростання середньомісячної заробітної 

плати за рік на 7,1%; 

        3. Зростанням обсягів виробництва товарної продукції (без урахування впливу цін) в 2011 

році в порівнянні з попереднім на 12,5%; 

        Кадрова програма ВАТ «Запоріжсталь», спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 

працівників.

        Для забезпечення необхідного рівня кваліфікації персоналу ВАТ «Запоріжсталь» на посади 

керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців призначаються робітники, 

кваліфікаційний рівень яких відповідає вимогам «Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників» (ДКХПП України). На комбінаті діє система підготовки кадрів, яка 

передбачає проведення безперервного навчання персоналу, згідно затвердженим планам заходів, 

що відповідають цілям підприємства в області якості.

        Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів і фахівців на комбінаті спрямовано на 

вдосконалення їх професійних знань, оволодіння новими науковими методами управління 

виробництвом, освоєння основ менеджменту, маркетингу в умовах ринкових відносин.

        Практикується проведення корпоративних семінарів – тренінгів, і в першу чергу за 

програмами розвитку управлінських навичок топ – менеджерів.

        До навчання керівного складу підприємства залучаються провідні учбові центри України, 

зокрема Києво – Могилянська бізнес – школа, Запорізький національний технічний університет,  

які проводять дистанційне навчання керівників цехів і відділів комбінату та їх заступників за 

програмами, що передбачають їх участь у семінарах, забезпечення інформаційно – методичними 

матеріалами й навчальними посібниками, консультації й тестування в системі Інтернет, іспит з 

одержанням відповідних сертифікатів.

        Належна увага в системі розвитку персоналу приділяється підготовці кадрового резерву. 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
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Для цього,  в Корпоративному центрі розвитку персоналу на комбінаті діє Школа ресурсів 

кадрів, в якій тільки у 2011 році пройшли навчання понад 100 майбутніх майстрів та старших 

майстрів виробничих підрозділів.

        Підвищення кваліфікації та оволодіння суміжними професіями робочих кадрів на комбінаті 

здійснюється відповідно до типових навчальних, а також робочих програм, розроблених 

фахівцями структурних підрозділів по більше ніж 400 професіям. Всі програми складено 

відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Міністерством освіти і науки України та  

вимог нормативно – правових актів Міністерства праці й соціальної політики, Державного 

департаменту промислової безпеки.

        З 1997 року на ВАТ «Запоріжсталь» діє ліцензія Міністерства освіти і науки України на 

підготовку й підвищення кваліфікації робітників на виробництві. Виробниче навчання 

проводиться в 33 кабінетах та 840 учнівських місцях, а також на спеціально відведених в умовах 

виробництва полігонах.
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6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6. Інформація про посадових осіб емітента

1930

53

Голова правління, виконавчий генеральний директор ВАТ 

"Запоріжсталь"

6.1.8. Опис:  Голова правління, з урахуванням обмежень, передбачених  Статутом, має право 

керувати поточними справами Товариства, без довіреності представляти Товариство в його 

відносинах з іншими особами, вести переговори та укладати від імені Товариства будь-які угоди, 

що не заборонені законодавством (у тому числі, зовнішньоекономічні, трудові), видавати 

гарантії, та здійснювати інші юридичні дії, видавати доручення, відкривати в банках 

розрахунковий та інші рахунки, приймати рішення про прийняття на роботу, звільнення, 

застосування заходів заохочення та притягнення до відповідальності посадових осіб та 

працівників Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариством, визначати 

посадові обов'язки та умови оплати праці працівників Товариства (крім посадових осіб 

Правління; Голови, Заступника Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, керівників філій, 

представництв та дочірніх підприємств  Товариства; керівників структурних підрозділів 

(управлінь, департаментів, служб, виробництв,  відділів, тощо)  по напрямкам діяльності  

Товариства та їх заступників); підписувати листи по угодам та контрактам, претензії, позовні 

заяви, касаційні заяви та заяви в порядку нагляду,  апеляційні та касаційні скарги, відгуки на 

позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги (подання), затверджувати правила, процедури та 

інші внутрішні документи Товариства, організовувати ведення протоколів засідань Правління, 

забезпечувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної (Наглядової) ради 

Товариства, розпоряджатися майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, 

Статутом Товариства та Положенням про Правління, видавати довіреності, здійснювати інші 

функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним 

законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Голова Правління організовує ведення протоколу засідань Правління Товариства.

Голова Правління організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві.

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) – 4  712, 8 тис.грн.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбувалось.

Попередні посади: інженер-прокатник,  майстер, начальник зміни,  заступник начальника цеху, 

начальник прокатного цеху, головний прокатник заводу, головний інженер – заступник 

директора заводу «Криворіжсталь», м. Кривий Ріг;  директор Всесоюзного науково – дослідного 

проектно-конструкторського  технологічного інституту механізації праці в чорній металургії та 

ремонтно-механічних  робіт, м. Дніпропетровськ; начальник  Республіканського промислового 

об’єднання металургійних підприємств, м. Дніпропетровськ;  директор металургійного 

комбінату «Запоріжсталь»; генеральний директор  металургійного комбінату "Запоріжсталь"; 

Вища

Сацький Віталій Антонович

СА, № 709762, 05.03.1998, Орджонікідзевський  РВ УМВС 

України в Запорізькій області

Голова Правління, генеральний директор

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав
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Голова правління, виконавчий генеральний директор ВАТ "Запоріжсталь".

Перелік  посад на інших підприємствах:  Голова Спостережної ради АКБ “Індустріалбанк”, 

69037, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянскої України, 39-д.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини   не має. 

Стаж роботи (років)  –  61.

1960

25

Член правління, головний фахівець з  прокатного 

виробництва технічної дирекції ВАТ "Запоріжсталь".

6.1.8. Опис:  У разі відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження або тимчасова 

непрацездатність) - Перший заступник Голови Правління (в разі його відсутності - Другий 

заступник Голови Правління, а в разі відсутності всіх вищезгаданих - член Правління за наказом 

Голови Правління), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, мають право 

одноособово, без доручення здійснювати повноваження Голови Правління, передбачені цим 

Статутом.

Заступники Голови Правління за посадою, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом,  

мають право без довіреності укладати угоди, що не заборонені законодавством (в тому числі, 

зовнішньоекономічні, трудові), підписувати від імені Товариства листи по угодам та контрактам, 

претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги (подання), заяви про апеляційне 

оскарження та заяви в порядку нагляду, відгуки, відзиви та заперечення на позовні заяви, 

апеляційні та касаційні скарги (подання).

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) – 3 540, 4 тис.грн.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбувалось.

Попередні посади: помічник майстра, майстер, механік, заступник начальника цеху, начальник 

цеху, член правління, начальник цеху, член правління, головний фахівець по  прокатному 

виробництву технічної дирекції ВАТ "Запоріжсталь", м. Запоріжжя.

Перелік  посад на інших підприємствах: не займає.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має. 

Стаж роботи (років) – 33.

Вища

Путнокі Олександр Юліусович

СА, № 120766, 15.02.1996, Ленінський РВ УМВС України в 

Запорізькій області

Перший заступник Голови правління, технічний директор - 

перший заступник генерального директора

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав

Рабцун Олександр Іванович

Другий заступник Голови правління, директор з постачання

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи
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1962

21

Другий заступник Голови правління, фінансовий директор 

ВАТ "Запоріжсталь"

6.1.8. Опис:  У разі відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження або тимчасова 

непрацездатність) - Перший заступник Голови Правління (в разі його відсутності - Другий 

заступник Голови Правління, а в разі відсутності всіх вищезгаданих - член Правління за наказом 

Голови Правління), з урахуванням обмежень, встановлених  Статутом, мають право 

одноособово, без доручення здійснювати повноваження Голови Правління, передбачені цим 

Статутом.

Заступники Голови Правління за посадою, з урахуванням обмежень, встановлених  Статутом, 

мають право без довіреності укладати угоди, що не заборонені законодавством (в тому числі, 

зовнішньоекономічні, трудові), підписувати від імені Товариства листи по угодам та контрактам, 

претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги (подання), заяви про апеляційне 

оскарження та заяви в порядку нагляду, відгуки, відзиви та заперечення на позовні заяви, 

апеляційні та касаційні скарги (подання).

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) – 3 207, 8 тис.грн.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбувалось.

Попередні посади: податковий ревізор-інспектор, головний податковий ревізор-інспектор 

Ленінського райфінвідділу м. Запоріжжя; начальник відділу кооперативів та громадських 

організацій ДПІ по Ленінському району  м. Запоріжжя; керуючий Ленінським відділенням 

Укрсоцбанку м. Запоріжжя; ст. менеджер Головного управління менеджменту КАБ 

«Слов’янський», м. Запоріжжя;  начальник фінансового відділу, фінансовий директор ВАТ 

«Запоріжсталь».

Перелік  посад на інших підприємствах: не займає.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має. 

Стаж роботи (років)   –  32.

Вища

СВ, № 252151, 22.08.2000, Ленінський РВ УМВС України в 

Запорізькій області

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав

1950

39

Вища

Белеуш Анатолій Васильович

СА, № 066355, 18.10.1995, Орджонікідзевський РВ УМВС 

України в Запорізькій області

Член Правління, головний бухгалтер

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
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Головний бухгалтер ВАТ "Запоріжсталь"

6.1.8. Опис:  До компетенції Правління належить вирішення усіх питань діяльності Товариства 

крім тих, що, згідно з положеннями  Статуту, належать до компетенції Загальних зборів 

акціонерів та/або Спостережної (Наглядової) ради Товариства.

Головою та членами Правління Товариства можуть бути тільки особи, які перебувають з 

Товариством у трудових відносинах. Від імені товариства трудовий договір з кожним членом 

Правління  підписує Голова Спостережної (Наглядової)  ради чи особа, уповноважена на те 

Спостережною (Наглядовою) радою.

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку згідно з чинними нормативними 

актами з використанням журнально-ордерної системи обліку, складання та надання 

користувачам фінансової звітності в установлені терміни.

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) – 2 703, 9 тис.грн. 

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбувалось.

Попередні посади:  технік нормативно-дослідної лабораторії, інженер, заступник начальника 

відділу устаткування УКБ, заступник  головного бухгалтера, начальник фінансового відділу 

комбінату «Запоріжсталь», головний бухгалтер ВАТ "Запоріжсталь".

Перелік  посад на інших підприємствах: голова Ревізійної комісії АКБ "Індустріалбанк", 69037, 

м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39-д.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини   не має. 

Стаж роботи (років)  –  45.

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав

1963

25

Член Спостережної (Наглядової) ради ВАТ "Запоріжсталь"

6.1.8. Опис:  Заступник голови Спостережної (Наглядової) ради, визначений рішенням 

Спостережної (Наглядової)  ради,  в разі відсутності або непрацездатності голови Спостережної 

(Наглядової) ради має право представляти інтереси Товариства перед іншими особами, 

державними установами та міжнародними організаціями в межах компетенції, передбаченої 

Статутом Товариства та/або Положенням про Спостережну (Наглядову) раду.

Розмір виплаченої винагороди  – 4 868, 1 тис. грн.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбувалось.

Попередні посади: змінний майстер, начальник відділення Загайпільського сірчаного рудника, 

заступник керуючого з комерційних питань в Коломийській філії «Західкоопбанку», керуючий 

Коломийської філії ЗАКБ «Лісбанк», м. Коломия; перший заступник голови правління, голова 

правління КБ «Слов’янський»; помічник генерального директора ВАТ «Запоріжсталь», 

Вища

Дворецький Ігор Володимирович

СС, № 036178, 13.01.1996, Коломийський МВ УМВС 

України в Івано-Франківській області

Заступник голови Спостережної ( Наглядової ) ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав
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виконуючий обов’язки Голови Правління, Голова Правління АКБ «Індустріалбанк»; директор КБ 

«Індустріалбанк»; член Спостережної (Наглядової) ради ВАТ "Запоріжсталь", м. Запоріжжя.

Перелік  посад на інших підприємствах: член Спостережної ради АКБ "Індустріалбанк", 69037, 

м. Запоріжжя, вул.40 років Радянської України, 39-д.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має. 

Стаж роботи (років)  –   26.

1946

32

Член Спостережної (Наглядової) ради ВАТ "Запоріжсталь"

6.1.8. Опис:  Заступник голови Спостережної (Наглядової) ради, визначений рішенням 

Спостережної (Наглядової)  ради,  в разі відсутності або непрацездатності голови Спостережної 

(Наглядової) ради має право представляти інтереси Товариства перед іншими особами, 

державними установами та міжнародними організаціями в межах компетенції, передбаченої 

Статутом Товариства та/або Положенням про Спостережну (Наглядову) раду.

Розмір виплаченої винагороди  – 4 868, 1 тис. грн.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбувалось.

Попередні посади: держслужбовець в органах внутрішніх справ  Запорізької області, юридична 

та адвокатська діяльність, Член Спостережної ради ВАТ "Запоріжсталь", м. Запоріжжя.

Перелік  посад на інших підприємствах: член Спостережної ради АКБ "Індустріалбанк", 69037, 

м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39-д; член Спостережної ради АБ "Експрес-

банк", 03035, м. Київ, вул. Урицького, 16; член Спостережної ради ВАТ КБ "Хрещатик", 01001, 

м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А; член Спостережної ради ЗАТ "Зап-екоресурс", 69035, м. Запоріжжя, 

вул. 40 років Радянської України, 82а.; член Ради Громадської організації Футбольний клуб 

«Металург», член Правління Компанії «SPS Privatstiftung» (Австрія), керуючий товариством 

(Комерційний директор) «SPS Handels-Consalting Gmbh» (Австрія). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має. 

Стаж роботи (років)  –  40.

Вища

Солдатенко Микола Петрович

Р, № 1491429, 15.01.2007, Магістратура Відня, республіка 

Австрія

Заступник голови Спостережної (Наглядової)  ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав

Шиханов Олександр Юрійович

Член Спостережної (Наглядової) ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

© SMA 001912302011 р. 



1960

19

Генеральний директор ТОВ "КУА "ЕССЕТС 

ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ"

6.1.8. Опис:  Члени Спостережної (Наглядової) ради обираються з числа акціонерів Вищим 

органом Товариства строком на 5 (п'ять) років і не можуть бути членами Виконавчого органу та 

Ревізійної комісії Товариства.

Розмір виплаченої винагороди –  1 497, 9 тис. грн.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбувалось.

Попередні посади: інженер-конструктор, заступник головного виконавчого директора з 

економічних питань Дніпропетровського  електровозоремонтного заводу, м. Дніпропетровськ;  

заступник головного виконавчого директора ТОВ "Торговий дім Запоріжсталь"; заступник 

головного виконавчого директора ПІІ ТОВ «Стіл Трек»; генеральний директор ТОВ "КУА 

"ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ".

Перелік  посад на інших підприємствах: генеральний директор ТОВ "Київ Секюрітіз Груп", 

04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 21/12 .

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має. 

Стаж роботи (років)  –  35.

Вища

АК, № 067562, 17.02.1998, Жовтневий РВ ДМУ України в м. 

Дніпропетровськ

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав

1960

17

Заступник директора ТОВ "Оріон-Аква"

6.1.8. Опис:  Члени Спостережної (Наглядової) ради обираються з числа акціонерів Вищим 

органом Товариства строком на 5 (п'ять) років і не можуть бути членами Виконавчого органу та 

Ревізійної комісії Товариства.

Розмір виплаченої винагороди  –   1 497,9 тис. грн.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбувалось.

Вища

Нікулін Андрій Володимирович

СА, № 267229, 14.09.1996, Комунарський РВ УМВС України 

в Запорізькій області

Член Спостережної (Наглядової) ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав
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Попередні посади: майстер, начальник літейної ділянки Прибалтійського суднобудівного заводу 

«Янтар», м. Калінінград; змінний майстер, старший майстер заводу «Дніпроспецсталь», м. 

Запоріжжя; начальник відділу металів колективного малого підприємства «Компонент» ЛТД; 

старший інженер по імпорту в системі Державного комунального підприємства «Генеральна 

дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних 

представництв»; технічний директор Представництва фірми «Мідланд Ресорсіз, Інк.» (Канада) в 

Україні в ДКП «Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по 

обслуговуванню іноземних представництв»; заступник генерального директора по виробництву 

ТОВ «Металургійний центр»;  начальник департаменту матеріально-технічного забезпечення 

МТЗ ПІІ ТОВ «Стіл Трек»; директор департаменту забезпечення сировиною ТОВ "Торговий дім 

Запоріжсталь"; директор департаменту забезпечення виробництва ТОВ "МД Холдинг"; 

заступник директора ТОВ «Оріон-Аква»; директор ТОВ «Оріон-І».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має. 

Стаж роботи (років) –  27.

1959

20

Член Спостережної (Наглядової) ради ВАТ "Запоріжсталь"

6.1.8. Опис:  Заступник голови Спостережної (Наглядової) ради, визначений рішенням 

Спостережної (Наглядової)  ради,  в разі відсутності або непрацездатності голови Спостережної 

(Наглядової) ради має право представляти інтереси Товариства перед іншими особами, 

державними установами та міжнародними організаціями в межах компетенції, передбаченої 

Статутом Товариства та/або Положенням про Спостережну (Наглядову) раду.

Розмір виплаченої винагороди  –  4 868, 1 тис. грн.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбувалось.

Попередні посади: інженер –технолог кооперативу «Смерічка»; завідуючий господарською 

частиною в Коломийській філії  «Західкоопбанку», директор ТКФ «Анар»; заступник керуючого 

по загальним питанням Коломийської філії «Ліс банк»,   м. Коломия;  помічник голови правління 

КАБ «Слов’янський»; помічник голови правління АКБ "Індустріалбанк", член Спостережної 

(Наглядової) ради ВАТ «Запоріжсталь».

Перелік  посад на інших підприємствах: член Спостережної ради АКБ “Індустріалбанк”, 69037, 

м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39-д; член Спостережної ради  ВАТ 

"Запорожкокс", 69035, м.Запоріжжя, ГСП 681; перший заступник голови Спостережної ради  АБ 

"Експрес-банк", 03035, м. Київ, вул. Урицького, 16;  член Спостережної ради ВАТ "КБ 

"Хрещатик", 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А. Голова ради Громадської організації 

Футбольний клуб «Металург».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Вища

Абдінов Артур Тазаханович

АН, № 244232, 06.05.2004, Красногвардійський РВ УМВС 

України в м. Дніпропетровськ

Заступник голови Спостережної (Наглядової) ради

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав
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Стаж роботи (років)  –  30.

1963

17

Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Партнер"

6.1.8. Опис:  Ревізійна комісія здійснює перевірки планово (щоквартально та за рік) та 

позапланово (за дорученням Загальних зборів Товариства, Спостережної (Наглядової) ради, з 

власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства, або на вимогу акціонерів, що володіють у 

сукупності більш як 10 відсотками голосів) фінансово-господарської діяльності Товариства, його 

філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії 

регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

Ревізійна комісія може здійснювати службові розслідування в порядку, передбаченому 

Положенням про Ревізійну комісію.

Голова Ревізійної комісії, його Заступник та Члени обираються та відкликаються  Загальними 

зборами акціонерів. З кожним  членом Ревізійної комісії укладається договір.

Розмір виплаченої винагороди –  1 497, 9 тис. грн.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбувалось.

Попередні посади: державний податковий інспектор у відділі оподаткування державних, 

акціонерних підприємств та асоціацій, старший спеціаліст-ревізор інспектор відділу аудиту 

юридичних осіб, інспектор податкової служби 1 рангу, зам. начальника відділу аудиту 

юридичних осіб, заступник начальника відділу організації та проведення документальних 

перевірок юридичних і фізичних осіб ДПА,  директор ТОВ «АФ «Партнер», генеральный 

директор ТОВ «Украудит".

Перелік  посад на інших підприємствах: генеральний директор ТОВ «Украудит», м. Запоріжжя, 

вул. Перемоги, 63/1; заступник генерального директора по розвитку ТзДВ „Страхова компанія 

«Роксолана», 69096, м. Запоріжжя, вул. Каховська, б. 44, голова Ревізійної комісії ВАТ «БМУ 

«Запоріжстальбуд-1», м. Запоріжжя, Північне шосе, Промзона №2; Член спостережної ради ВАТ 

«Запорізька кондитерська фабрика», 69063, вул. Артема, 7; член Ревізійної комісії ВАТ "КБ 

"Хрещатик", 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А; голова Ревізійної комісії ВАТ «Запоріжкокс», 

69035, м. Запоріжжя, ГСП 681; член Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства 

«Акціонерний банк «Експрес-Банк», 03049, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 25.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Стаж роботи (років) – 28.

Вища

Дмитренко Олександр Петрович

СА, № 898228, 15.10.1998, Комунарський РВ УМВС України 

в Запорізькій області

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав

Голова Спостережної (Наглядової) ради6.1.1. Посада
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1960

28

Заступник голови Спостережної (Наглядової) ради ВАТ 

"Запоріжсталь".

6.1.8. Опис:  Спостережна (Наглядова) рада є контролюючим органом Товариства, який 

контролює та регулює діяльність Правління Товариства та захищає права акціонерів Голова 

Спостережної (Наглядової) ради від імені Товариства підписує з Головою Правління трудовий 

контракт протягом місяця після обрання останнього. 

Голова Спостережної (Наглядової) ради, а в разі його відсутності або непрацездатності -  

заступник Голови Спостережної (Наглядової) ради, визначений рішенням Спостережної 

(Наглядової) ради, має право представляти інтереси Товариства перед іншими особами, 

державними установами, громадськими та міжнародними організаціями в межах компетенції, 

передбаченої в Статуті та/або Положенням про Спостережну (Наглядову) раду.

Повноваження Голови Спостережної (Наглядової) ради визначаються Статутом та Положенням 

про Спостережну (Наглядову) раду Товариства.

Розмір виплаченої винагороди  – 4 868, 1 тис. грн.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбувалось.

Попередні посади: помічник майстра, майстер, помічник начальника цеху, начальник групи, 

начальник лабораторії, начальник цеху, ст. виробничий майстер, заступник начальника цеху, 

заст. начальника відділу  маркетингу заводу «Дніпроспецсталь», м. Запоріжжя; співробітник з 

технічних питань англійської фірми «Лінкфул Інтернешнл Лтд», голова представництва 

канадської фірми «Мідланд Ресорсіз Інк»  ДКП «Генеральна дирекція Київської 

держадміністрації з обслуговування іноземних представництв», м. Київ; генеральний директор 

представництва канадської фірми «Мідланд Ресорсіз Інк» (Великобританія) в Україні; заступник 

голови Спостережної (Наглядової) ради ВАТ "Запоріжсталь".

Перелік  посад на інших підприємствах: не займає.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  не має. 

Стаж роботи (років) – 32.

Вища

Шифрін Едуард Володимирович

СН, № 555136, 19.08.1997, Печерське РУ МУ МВС України в 

м. Київ

фізична особа6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку займав
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Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи

Дата 

внесення 

до реєстру

Кількість

 акцій 

(штук)

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках)

прості 

іменні

прості на 

пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо-

вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав) або 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

2 4 5 6 7 8 9 101 3

Белеуш Анатолій 

Васильович

04.08.2010 102390 0,00387300774 102390 0 0 0Член Правління, 

головний бухгалтер

СА, 066355, 

18.10.1995, 

Орджонікідзевський 

РВ УМВС України в 

Запорізькій області

фізична особа

Солдатенко Микола 

Петрович

21.07.2010 45000 0,00170217158 45000 0 0 0Заступник голови 

Спостережної 

(Наглядової)  ради

Р, 1491429, 15.01.2007, 

Магістратура Відня, 

республіка Австрія

фізична особа

Шиханов Олександр 

Юрійович

16.08.2010 3000 0,00011347810 3000 0 0 0Член Спостережної 

(Наглядової) ради

АК, 067562, 

17.02.1998, Жовтневий 

РВ ДМУ України в 

Дніпропетровській обл.

фізична особа

Шифрін Едуард 

Володимирович

16.08.2010 3000 0,00011347810 3000 0 0 0Голова Спостережної 

(Наглядової) ради

СН, 555136, 

19.08.1997, Печерське  

РУ МУ МВС України в 

м. Київ

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Дмитренко Олександр 

Петрович

28.07.2010 2001 0,00007568989 2001 0 0 0Голова Ревізійної 

комісії

СА, 898228, 

15.10.1998, 

Комунарський РВ 

УМВС України в 

Запорізькій області

фізична особа

Нікулін Андрій 

Володимирович

10.08.2010 1000 0,00003782603 1000 0 0 0Член Спостережної 

(Наглядової) ради

СА, 267229, 

14.09.1996, 

Комунарський РВ 

УМВС України в 

Запорізькій області

фізична особа

Путнокі Олександр 

Юліусович

12.08.2010 200 0,00000756520 200 0 0 0Перший заступник 

Голови правління, 

технічний директор

СА, 120766, 

15.02.1996, Ленінський 

РВ УМВС України в 

Запорізькій області

фізична особа

Рабцун Олександр 

Іванович

21.07.2010 100 0,00000378260 100 0 0 0Другий заступник 

Голови правління, 

фінансовий директор

СВ, 252151, 

22.08.2000, Ленінський 

РВ УМВС України в 

Запорізькій області

фізична особа

Абдінов Артур 

Тазаханович

21.07.2010 0 0,00000000000 0 0 0 0Заступник голови 

Спостережної 

(наглядової) ради

АН, 244232, 

25.07.2006, 

Красногвардійський 

РВ УМВС України в 

Дніпропетровській 

області

фізична особа
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2 4 5 6 7 8 9 101 3

Дворецький Ігор 

Володимирович

21.07.2010 0 0,00000000000 0 0 0 0Заступник голови 

Спостережної  

(Наглядової ) ради

СС, 036178, 

13.01.1996, 

Коломийським МВ 

УМВС України в Івано-

Франківській області

фізична особа

Сацький Віталій 

Антонович

21.07.2010 0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Правління, 

генеральний директор

СА, 709762, 

05.03.1998, 

Орджонікідзевський  

РВ УМВС України в 

Запорізькій області

фізична особа

Усього: 156691 0,00592699924 156691 0 0 0
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Найменування юридичної 

особи

Ідентифі-

каційний 

код за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 

внесення

 до 

реєстру

Кількість 

акцій 

(штук)

Від 

загальної 

кількості 

акцій (%)

прості 

іменні

прості на 

пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо-

вані на 

пред'явника

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

Кількість за видами акцій

ПII ТОВ "Київ Секюрітіз Груп" 25590014 вул. Григорія Сковороди, буд. 

21/16, м. Київ, Україна, 04070

02.08.2010 647709538 24,5002838 647709538 0 0 0

ТОВ "Запоріжсталь-РС" 31260550 Південне шосе, 72, м. 

Запоріжжя, Заводський, 

Україна, 69008

28.07.2010 577055486 21,8277211 577055486 0 0 0

ТОВ "Галс-Інвест" 32638518 вул. Сорок років Рад. України, 

б. 84, оф. 56-58, м. Запоріжжя, 

Україна, 69035

28.07.2010 451120150 17,0640867 451120150 0 0 0
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Компанія "Глобал Стіл 

Інвестментс Лімітед" 

("GLOBAL STEEL 

INVESTMENTS LIMITED")

05188128 Джубілі Воркс, Кліфтон Стріт, 

Майлз Платінг, м. Манчестер, 

М40 8HN, Великобританія, д/н

09.09.2004 326404960 12,3466055 326404960 0 0 0

ТОВ "Мідланд Кепітал 

Менеджмент"

33104302 вул. Григорія Сковороди, буд. 

21/16, м. Київ, Україна, 04070

02.08.2010 296684738 11,2224073 296684738 0 0 0

П.І.Б. фізичної особи Дата 

внесення

 до 

реєстру

Кількість 

акцій 

(штук)

Від 

загальної 

кількості 

акцій (%)

прості 

іменні

прості на 

пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо-

вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт

2298974872 86,9611044 2298974872 0 0 0Усього:
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

11.11.1111

0

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Загальні збори акціонерів ВАТ "Запоріжсталь" у 2011р.  не відбулися , у зв'язку з 

відсутністю рішення Наглядової ради товариства, щодо проведення зборів.

X

чергові позачергові
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9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих дивідендів, грн.

Нараховані дивіденди на одну 

акцію, грн.

Сума виплачених дивідендів, грн.

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів

За результатами звітного 

періоду

За результатами періоду, що 

передував звітному

0

0

0

11.11.1111

0

0

0

11.11.1111

Опис:  Загальними зборами акціонерів ВАТ "Запоріжсталь" від  08.04.2009р. та  02.04.2010р 

прийняті рішення дивіденди за 2008, 2009 роки не виплачувати. 

Загальні збори акціонерів за підсумками 2010, 2011рр. відбудуться пізніше.

0

0

0

11.11.1111

0

0

0

11.11.1111

за простими 

акціями

за 

привілейова- 

ними акціями

за простими 

акціями

за 

привілейова- 

ними акціями

Дата виплати дивідендів 11.11.1111 11.11.111111.11.1111 11.11.1111
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

ПрАТ "Запоріжсталь - АГ"

24511691

Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Заводський, Запорiзька 

область, 69008

(061) 213-26-42

(061) 213-26-40

АВ № 533866

26.04.2010

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах ВАТ "Запоріжсталь".

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 

дiяльнiсть зберiгача

ПАТ "Національний депозитарій України"

30370711

Б. Грінченка, 3, м. Київ, Київська область, 01001

(044) 377-70-16

(044) 279-12-49

АВ № 189650

19.09.2006

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку на 

підставі рішення

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Обслуговування  випуску  цінних паперів ВАТ "Запоріжсталь"

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 

дiяльнiсть депозитарiю
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ПП "Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит"

32019211

вул. Калнишевського, б. 20, кв. 16, м. Запоріжжя, Запорiзька 

область, 69124

(061) 787-48-63

(061) 787-48-63

Свідоцтво № 2984

08.08.2002

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Приватне пiдприємство

Опис: Надання аудиторських послуг з виконання аудиторських процедур щодо історичної 

фінансової інформації у формі фінансової звітності (у складі  передбаченому п. 8 П (С) БО №1 

"Загальні вимоги до фінансової звітності", з метою надання відповідного, але не обсолютного 

рівня обгрунтованої впевненості щодо фінансової інформації  наданої товариством.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 

емiтенту
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ПрАТ "КПМГ Аудит"

31032100

вул. Михайлівська, 11, м. Київ, 01001

(044) 490-55-07

(044) 490-55-08

Свідоцтво № 2397

26.01.2001

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Перевірка фінансової звітності, підготовленої згідно з МСФЗ, з метою висловлення 

незалежної думки про її достовірність.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 

емiтенту

ТДВ  Страхова компанія "Авангард"

36319252

вул. Сонячна, буд. 5, оф. 302, м. Одеса, Одеська область, 

65009

(048) 788 00 89; (097) 237 67 69.

д/н

АГ №569263, №569260;

11.01.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю

Опис: Надання послуг у сфері добровільного страхування майна.

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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ПрАТ СК "АХА Страхування"

26183400

вул. Сорок років Радянської України, 57В, м. Запоріжжя, 

Запорiзька область, 69035

(050) 532 69 21

д/н

АВ № 483288

17.09.2009

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Надання послуг у сфері страхування майна підприємств і підприємців.

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

ТОВ "Страхова компанія Роксолана"

30001181

вул. Каховська, 44, м. Запоріжжя, Ленінський, Україна, 69096

(061) 234-24-11

(061) 214-98-69

АБ № 321566

25.11.2005

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Опис: Послуги у сфері страхування, допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного 

забезпечення

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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 ПрАТ Страхова компанія "ВУСО"

31650052

вул. Олеся Гончара, буд. 37-а, оф. 9, м. Київ, Київська 

область, 01034

(044) 272 35 49;

 (044) 272 35 21.

АВ №584966

14.09.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Надання послуг у сфері страхування майна.

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу,

що зареєстрував випуск

Міжнарод-

ний 

ідентифіка-

ційний 

номер

Форма 

існування та 

форма випуску

Номінальна 

вартість (грн.)

Кількість 

акцій (штук)

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.)

Частка у 

статут-

ному 

капіталі 

(%)

11.1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 

папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105

11.05.2010 № 183/1/10 ДКЦПФР 0,25 660920444,752643681779 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: 

Торгівля акціями здійснювалась на неорганізованому ринку,  ПФТС та Українській біржі. 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: немає.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не було.

Мета додаткової емісії:

Розміщення не відбувалось.

UA4000071435UA4000071435 Бездокументарна

Іменні

Акції Іменні 

прості
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12. Опис бізнесу

        Комбінат  «Запоріжсталь» був збудований в 1933-1939 роках, повністю зруйнований під час Великої 
Вітчизняної війни і відновлений в 1945-1951 роках.  
        4 січня 1997 року державне підприємство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» було 
перетворено у відкрите акціонерне товариство із стовідсотковим державним капіталом. В період 1998-
2001рр. згідно з планом приватизації ВАТ «Запоріжсталь» проводилася поступова реалізація державної 
частки статутного фонду Товариства шляхом пільгового розміщення акцій, продажу пакетів акцій на 
сертифікатних аукціонах, через фондову біржу, на некомерційному конкурсі. Первинне розміщення акцій 
завершено 07.10.2001 року. 
        В 2003 році за рішенням Загальних зборів акціонерів від 02.07.2003р. був зменшений статутний 
фонд ВАТ «Запоріжсталь» на величину раніше викупленого в акціонерів пакета в 25%+1 акція. В 
результаті статутний фонд товариства склав 210 920 444,75 грн.  
Загальними зборами акціонерів ВАТ «Запоріжсталь» 07.06.2006р. прийняті рішення про приєднання до 
ВАТ «Запоріжсталь» ТОВ “Торговий дім Запоріжсталь”, ПІІ ТОВ “СТІЛ ТРЕК”, ТОВ “Торговий будинок 
вогнетривів”, ТОВ “ВТП Запоріжсталь-Інвест Торгпром”, ТОВ “Центросталь”, збільшення статутного 
фонду на суму статутних фондів товариств, що приєднуються, і пов’язану з цим емісію акцій. В грудні 
2007 року здійснено приєднання активів названих товариств та їх припинення. Загальними зборами 
акціонерів ВАТ «Запоріжсталь» 21.12.2007р. затверджено Статут ВАТ “Запоріжсталь” в новій редакції, 
згідно з якою статутний фонд (капітал) товариства становить 660 920 444,75 гривень і поділений на 2 643 
681 779 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні. Зміни до Статуту були 
зареєстровані державним реєстратором 27.12.07р.   
        Загальними зборами акціонерів ВАТ «Запоріжсталь», які  відбулися 02.04.2010 року прийнято 
рішення щодо переведення акцій товариства з документарної  в бездокументарну форму існування. Крім 
того затверджені депозитарій та зберігач для обслуговування випуску акцій товариства:
        1.  Депозитарій - Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій України»;
        2.  Зберігач - Приватне акціонерне товариство «Запоріжсталь - АГ».

        Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів, які обирають Спостережну 
(Наглядову)  Раду та Ревізійну комісію. 
        Спостережна (Наглядова) рада складається з 6 осіб, контролює та регулює діяльність  Правління 
Товариства, захищає права акціонерів. Для забезпечення діяльності Спостережної (Наглядової) ради 
утворюється Секретаріат Спостережної (Наглядової) ради.
        Правління у складі 4 осіб обирається Спостережною Радою та керує поточною діяльністю 
Товариства за допомогою 8 дирекцій по напрямкам діяльності, підрозділів, підпорядкованих заступнику 
генерального директора з корпоративних прав, головної бухгалтерії та управління справами. 

1. Дирекція з технічних питань. 

        До складу дирекції входять:
        - головні спеціалісти; управління з питань охорони природи та радіаційної безпеки; 
служби: з ремонтів та капітального будівництва, головного енергетика, охорони праці, вибухових робіт; 
відділи: технічний, автоматизації і метрології, автоматизованих систем керування технологічними 
процесами, інвестиційний, технічного контролю; 
лабораторії: центральна, центральна електротехнічна, радіоізотопна, охорони навколишнього середовища; 
Приазовський газовий промисел, а також ремонтно-механічні, енергетичні, метрологічні цехи. 

        Основними завданнями цієї дирекції є:
        - розробка та здійснення технічної політики, перспектив розвитку та шляхів реалізації програм в усіх 
напрямках удосконалення технологічних процесів, реконструкції і технічного переозброєння 
підприємства, поліпшення якості продукції, розробка інвестиційних проектів, що забезпечують 
максимально ефективне використання ресурсів підприємства в межах затвердженої стратегії 
підприємства, координація робіт по забезпеченню функціонування та удосконаленню систем 
менеджменту у відповідності з міжнародними стандартами;
        - виконання затверджених технологічних процесів і правил технічної експлуатації устаткування, 
реалізація та моніторинг впровадження інвестиційних проектів, здійснення ремонтів, забезпечення 
охорони праці і навколишнього середовища, метрологічне забезпечення, розробка та експлуатація 

Важливі події розвитку

Інформація про організаційну структуру емітента

© SMA 001912302011 р. 



Приазовського газового родовища. 

2. Дирекція з виробництва. 

        До складу дирекції входять: виробничий відділ та відділ оперативного планування виробництва. 
Безпосередньо директору з виробництва підпорядковані всі металургійні і прокатні цехи, а також 
управління  залізничного транспорту.
        Основним завданням цієї дирекції є забезпечення виконання планових завдань з виробництва, що 
забезпечують виконання замовлень дирекції з маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності, оперативне 
планування та аналіз виробництва. 

3. Дирекція з маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності. 

        До складу дирекції входять:
        -  відділ збуту; 
        - зовнішньоторговельна фірма;
        - відділ маркетингу; 
        - вiддiл митних операцій;
        - бюро аналізу та перспективного планування;
        - цех товарів народного споживання.

        Основними завданнями цієї дирекції є:
        - розробка на основі вивчення ринку кон'юнктурних прогнозів попиту, перспектив розвитку 
підприємства, номенклатури продукції;
        - розробка рекомендацій для формування планів збуту; 
        - розробка та реалізація збутової політики підприємства;
        - підготовка та укладання договорів (контрактів) по збуту продукції, формування портфеля 
замовлень; 
        - організація закупівель сировини, напівфабрикатів і устаткування;
        - просування продукції підприємства на ринку; 
        - координація дій усіх дирекцій з питань збутової політики. 

4. Дирекція з постачання.

        До складу дирекції входять:
        - відділ матеріально - технічного постачання;
        - відділ сировини та палива; 
        - відділ устаткування;
        - відділ по забезпеченню вугіллям та коксом;
        - автотранспортний цех;
        - цех підготовки виробництва;
        - цех підготовки виробництва УКБ.
        Основними завданнями цієї дирекції є планування та забезпечення виробничої діяльності 
підприємства сировиною, паливом, матеріалами, устаткуванням, запасними частинами та іншими 
матеріально-технічними ресурсами. 

5. Дирекція з фінансово-економічних питань.
 
        До складу дирекції входять:
        - головний спеціаліст з інформаційних технологій;
        - фінансовий відділ;
        - планово-економічний відділ; 
        - відділ автоматизованих систем управління виробництвом;
        - бюро аналізу фінансово-господарської діяльності;
        - бюро вексельних розрахунків;  
        - бюро розвитку інформаційних технологій.
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        Основними завданнями дирекції є: 
        - розробка економічної і фінансової політики;
        - перспективне й поточне планування економічної і фінансової діяльності  підприємства; 
        - аналіз і контроль фінансово-господарської діяльності підприємства та його підрозділів;
        - забезпечення реалізації програм стратегічного розвитку інформаційних технологій, координації 
планування, впровадження і розвитку інформаційних технологій. 

6. Дирекція з кадрів та соціальних питань.

        До складу дирекції входять:
        - відділ праці, управління та соціальної політики;
        - відділ кадрів;
        - відділ підготовки кадрів;
        - відділ по роботі з молоддю;
        - лабораторія соціологічних досліджень.

        Основними завданнями цієї дирекції є визначення і здійснення політики підприємства в сфері 
організації, нормування та оплати праці, керування підприємством, добору, підготовки і розстановки 
кадрів, у рішенні соціальних питань, а також дослідження соціологічних та психологічних проблем 
організації праці, побуту та відпочинку працівників. 

7. Дирекція з загальних питань.

        До складу дирекції входять:
        - господарський відділ;
        - відділ надзвичайних ситуацій та цивільної оборони;
        - відділ обліку, приватизації житла і роботи непромислових об’єктів;
        - цех утримання непромислових об’єктів;
        - пансіонат “Металург”;
        - відділ дошкільних навчальних закладів;
        - санаторій-профілакторій;
        - палац культури металургів;
        - спортивний комплекс ВАТ „Запоріжсталь”.

        Основними завданнями цієї дирекції є планування і здійснення заходів щодо розвитку і забезпечення 
діяльності непромислових об’єктів (крім сільськогосподарського виробництва, торгівлі і громадського 
харчування), господарського забезпечення й обслуговування управління підприємства, захисту персоналу 
в умовах надзвичайних ситуацій та реалізації вимог законодавчих актів у сфері цивільної оборони в 
умовах виробничої діяльності, розвитку та удосконалення фізкультурно-спортивної, культурно-виховної 
роботи та роботи з оздоровлення працівників Товариства і членів їх сімей. 

8. Дирекція з безпеки.

        До складу дирекції входять:
        - управління безпеки, яке складається з підрозділів: відділ з контролю за відвантаженням готової 
          продукції; відділ  внутрішньої безпеки, відділ економічної безпеки, контрольно – ревізійний відділ;
        - відомча воєнізована охорона.

         Основними завданнями цієї дирекції є планування та здійснення заходів щодо забезпечення захисту 
фінансових, матеріальних, інформаційних та кадрових ресурсів Товариства, у тому числі:
        - забезпечення контролю за процесом реалізації, відвантаження готової продукції, вивозу з території 
підприємства готової продукції залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту .
        - забезпечення внутрішньої безпеки підрозділів підприємства і Товариства в цілому в ході його 
поточної повсякденної виробничо-господарської діяльності і в екстремальних ситуаціях, захисту від 
комерційного й промислового проникнення шляхом виявлення основних діючих і потенційних джерел 
загрози, посягань на репутацію, імідж і власність підприємства, а також проведення профілактичної 
роботи, спрямованої на виявлення, попередження та усунення протиправних дій щодо інтересів 
Товариства;
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        - забезпечення економічної безпеки підприємства і Товариства в цілому в процесі поставок на 
підприємство необхідних ТМЦ і надання послуг сторонніми організаціями шляхом проведення цільових 
перевірок економічної діяльності структурних підрозділів підприємства, інвентаризацій і контролю 
прийому товарно-матеріальних цінностей, що надходять від контрагентів, їхнього руху усередині 
підприємства, припиненню погроз економічної безпеки підприємства в ході надання послуг сторонніми 
організаціями, проведенню цільових перевірок виконаних сторонніми організаціями робіт, перевірку 
повноти, якості, строків, вірогідності оформлення актів виконаних робіт, доцільності видатку 
матеріальних і фінансових ресурсів, проведення аналізу й припинення погроз економічної безпеки: 
        - здійснення контрольно-ревізійної роботи шляхом проведення комплексних перевірок, 
документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності структурних підрозділів і Товариства в 
цілому;
        - охорона майна підприємства; 
        - розробка та впровадження заходів, спрямованих на удосконалення системи безпеки Товариства, та 
організації ефективної охорони об’єктів в різних умовах, у тому числі при стихійних лихах, аваріях, 
масових порушеннях порядку і т.п.   

9. Підрозділи, підпорядковані заступнику генерального директора з корпоративних прав.

        Включають:
        - відділ цінних паперів, власності і управління корпоративними правами;
        - відділ з гірничо-геологічних робіт;
        - бюро земельних ресурсів;
        - бюро по зведеному плануванню, звітності та контролю діяльності агрогосподарств.

        Основними завданнями цих підрозділів є:
        - розробка стратегії обороту і емісії цінних паперів, консолідації акцій Товариства;
        - оформлення прав власності на нерухоме майно, управління майном, яке не увійшло до статутного 
фонду Товариства, але знаходиться на його балансі;
        - управління корпоративними правами Товариства;
        - організація робіт зі створення та розвитку власної мінерально-сировинної бази Товариства;
        - участь в організації будівництва та реконструкції гірничо-збагачувальних комплексів;
        - забезпечення контролю та координації робіт з раціонального використання корисних копалин, 
експлуатації розроблених родовищ, веденню збагачувального виробництва; 
        - оформлення прав власності та користування землею;
        - забезпечення планування, звітності, аналізу та координація діяльності дочірніх агрогосподарств з 
врахуванням потреб виробничо-тваринницького комплексу та цеху продовольства, харчування і торгівлі.

10. Головна бухгалтерія.

        Основними завданнями цього підрозділу є реалізація облікової політики, планування, здійснення і 
координація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства.

11. Управління справами.

        До складу підрозділу входять:
        - бюро організації діловодства;
        - канцелярія;
        - відділ зв’язку з громадськістю і засобами масової інформації;
        - протокольний відділ.

        Основними завданнями цього підрозділу є:
        - організаційно - технічне забезпечення діяльності Правління, дирекцій та інших підрозділів 
підприємства;
        - організація стабільного діловодства; 
        - реалізація інформаційної політики на підприємстві, а також між підприємством та засобами 
масової інформації;
        - організаційне забезпечення міжнародної діяльності.

© SMA 001912302011 р. 



12. Юридичний відділ має основне завдання: забезпечення законності в діяльності підприємства, захисту 
його правових інтересів.
13. Спецвідділ.
14. Група консультантів.

        Інформація про представництва та інші відокремлені структурні підрозділи.

1. Представництво ВАТ «Запоріжсталь» у м. Києві знаходиться за адресою:
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18, кв.7.
        Роль підрозділу полягає в організації взаємодії і співробітництва Відкритого акціонерного 
товариства “Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь” з українськими підприємствами, 
організаціями, установами, органами державної влади і управління, іноземними юридичними і 
фізичними особами, забезпечення і зміцнення господарських зв’язків між регіонами.

        Основні завдання підрозділу:
        - надання практичної допомоги відповідним службам Товариства в розвитку економічного й 
технічного співробітництва з підприємствами, організаціями, установами;
        - вивчання ринків збуту і потенційних партнерів Товариства, ведення маркетингової діяльності;
        - за дорученням Товариства проведення переговорів з Українськими підприємствами, організаціями, 
установами та представниками іноземних фірм в Україні;
        - сприяння Товариству в забезпеченні матеріально – технічними, сировинними і товарними 
ресурсами, вивчання кон’юнктури ринку;
 
2. Відокремлений  структурний підрозділ  «Цех утримання непромислових об’єктів» 
ВАТ «Запоріжсталь»  знаходиться за адресою:
69006, м.Запоріжжя, вул. Добролюбова, 25.
       Роль підрозділу полягає в забезпеченні ремонту та утримання будівель, споруд та устаткування 
непромислових об’єктів, доріг комбінату, благоустрою території підприємства та отримання доходу від 
ефективного функціонування гуртожитків та інших видів діяльності.

        Основні завдання підрозділу:
        - утримання основних фондів, які знаходяться на балансі Підрозділу, у технічно справному і 
належному санітарному стані, їх благоустрій; технічне обслуговування основних фондів відділу 
дошкільних закладів, спортивних, оздоровчих та культурно-виховних підрозділів;
        - виконання плану капітальних і поточних ремонтів будівель, споруд та устаткування 
непромислових об’єктів;
        - здійснення обліку житлової площі і вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень у житловому 
фонді, організація роботи по збору квартирної плати, комунальних платежів, орендної плати;
        - забезпечення ремонту та утримання доріг, а також благоустрою території підприємства;
        - організація виробництва транспортерних стрічок, спеціального взуття та його ремонту, художнього 
оформлення підприємства;
        - здійснення прання, хімчистки текстильних виробів;
        - забезпечення збирання сміття й знищення відходів;
        - виробництво продукції та технологічних виробів для власних потреб підрозділів 
ВАТ “Запоріжсталь” та замовника;
        - здійснення організації експлуатації та озеленення культурно-побутових, оздоровчих,  спортивних, 
житлових об’єктів, а також відведених під зелені насадження площ території ВАТ “Запоріжсталь”.

3. Відокремлений  структурний підрозділ «Відділ дошкільних навчальних закладів» ВАТ «Запоріжсталь» 
знаходиться за адресою:
69032, м.Запоріжжя, пр.Металлургів, 11
        Роль підрозділу полягає в забезпеченні ефективного функціонування дитячих дошкільних 
навчальних закладів, утворення в них умов, які сприяють  вихованню, навчанню та зміцненню здоров’я 
дітей у відповідності до вимог суспільства та отримання доходу від ефективного функціонування дитячих 
закладів.
 
        Основні завдання підрозділу:
        - проведення виховної та навчальної роботи у дошкільних закладах;
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        - забезпечення дошкільних закладів необхідним обладнанням та інвентарем, продуктами харчування, 
посудом, іграшками, підручниками; забезпечення якісного харчування дітей та своєчасне стягнення плати 
за їх утримання;  
        - реабілітація дітей після перенесених простудних захворювань та ускладнень після них в групі для 
дітей, які часто та тривало хворіють;
        - реабілітація дітей, які мають загрозу захворювання на туберкульоз у групах компенсуючого типу 
дошкільних навчальних закладів комбінованого типу;
        - здійснення медичної практики.

4. Відокремлений  структурний підрозділ «Виробничо-тваринницький комплекс» ВАТ «Запоріжсталь»  
знаходиться за адресою:
69009, м. Запоріжжя, вул. Насосна, 1.
        Роль підрозділу полягає в забезпеченні робітників комбінату продуктами харчування та отримання 
прибутку за рахунок підприємницької діяльності і на цій підставі задоволення економічних інтересів  
акціонерів та трудового колективу ВАТ “ Запоріжсталь”.

         Основні завдання підрозділу:
        - заготівля і переробка  сільськогосподарської продукції;
        - вирощування свиней;
        - виробництво ковбасних і м’ясних виробів; рослинної олії; молочних виробів; виробництво муки і 
круп; виробництво майонезу; виробництво м'ясокісткової муки і технічного жиру.

5. Відокремлений структурний підрозділ «Запоріжсталь-Продторг» ВАТ «Запоріжсталь» знаходиться за 
адресою:
69006, м.Запоріжжя, пр. Леніна, 230.
        Роль підрозділу полягає в забезпеченні високоякісного харчування робітників комбінату, 
забезпечення їх продовольчими та промисловими товарами та отримання прибутку за рахунок 
підприємницької діяльності в сфері роздрібної та оптової торгівлі і за цей рахунок покриття планових 
збитків громадського харчування для задоволення економічних інтересів акціонерів та трудового 
колективу ВАТ “Запоріжсталь”.

        Основні завдання підрозділу:
        - здійснення громадського харчування;
        - здійснення роздрібної та оптової торгівлі;
        - виробництво хліба та хлібобулочних виробів, кондитерських виробів, виробництво безалкогольних 
напоїв, мінеральних вод, плодоовочевих консервів, фруктових та овочевих соків; сухарів, печива, пирогів 
та тістечок;
       - зберігання,  переробка та реалізація плодоовочевих продуктів і картоплі.

6. Відокремлений структурний підрозділ «Пансіонат «Металург» ВАТ «Запоріжсталь» знаходиться за 
адресою:
72452, Запорізька область, Приазовський район, с. Новокостянтинівка.
        Роль підрозділу полягає в утворенні у ньому умов, які сприяють повноцінному відпочинку і 
зміцненню здоров’я працівників підприємства, членів їх сімей та ветеранів підприємства.

        Основні завдання підрозділу:
        - організація відпочинку працівників, членів їх сімей і ветеранів ВАТ “Запоріжсталь”, а також 
        сторонніх (або інших) громадян;
        - здійснення медичної практики, надання відпочиваючим медичної допомоги;
        - організація раціонального харчування і культурно–побутового обслуговування відпочиваючих.

7. Відокремлений структурний підрозділ «Санаторій-профілакторій» ВАТ «Запоріжсталь» знаходиться за 
адресою: 
69017, м. Запоріжжя, о. Хортиця, вул. Будинок відпочинку, 16.
        Роль підрозділу полягає в утворенні у ньому умов, які сприяють зміцненню здоров’я та 
повноцінному відпочинку працівників підприємства і його ветеранів, застереженню різних хвороб та 
зниженню на цій підставі кількості захворювань і втрат робочого часу на підприємстві внаслідок 
захворювань та отримання доходу, що забезпечує прибутковість відокремленого підрозділу.
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         Основні завдання підрозділу:
        - оздоровлення і лікування працівників підприємства без відриву від виробничої діяльності, а по 
бажанню працівників і в період їх відпустки;
        - надання населенню оздоровчо-лікувальних послуг;
        - організація відпочинку працівників, членів їх сімей та ветеранів ВАТ “Запоріжсталь”, організація 
культурно-побутового обслуговування відпочиваючих, забезпечення раціонального харчування;
        - здійснення медичної практики; високоефективне лікування із застосуванням новітніх методик, яке 
засновано на постійній співпраці з Інститутом удосконалення лікарів.
8. Відокремлений структурний підрозділ «Спортивний комплекс» ВАТ «Запоріжсталь» знаходиться за 
адресою: 
69001, м. Запоріжжя, вул.Тюленіна, 13.
        Роль підрозділу полягає в забезпеченні спортивно-масової та оздоровчої роботи серед працівників 
ВАТ «Запоріжсталь», членів їх сімей та населення міста, проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань збірних команд України та інших держав, спортивних товариств профспілок, інших спортивних 
організацій та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, здійснення 
медичної практики.

        Основні завдання підрозділу:
        - залучення працівників ВАТ «Запорожсталь», членів їх сімей та інших громадян, учнів, підлітків до 
систематичних занять фізичною культурою та спортом, організація їх активного відпочинку;
        - забезпечення проведення учбово-тренувального процесу для збірних команд ВАТ «Запоріжсталь» з 
видів спорту;
        - організація фізкультурної і спортивної роботи з дітьми в секціях і командах, дитячих оздоровчих 
центрах та інших соціально-культурних закладах ВАТ «Запоріжсталь»;
        - проведення масових спортивних заходів, спортивних свят, Спартакіад, фестивалів, змагань;
        - забезпечення виготовлення спортивних приладів, спорядження та інвентарю і забезпечення 
ефективного використання всіх спортивних споруд, їх технологічного обладнання;
        - здійснення медичної практики.

9. Відокремлений структурний підрозділ «Палац культури металургів» ВАТ «Запоріжсталь»  знаходиться 
за адресою: 
69006, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 17.
        Роль підрозділу полягає в підвищенні культурного та духовного рівня працівників ВАТ 
«Запоріжсталь», створенні умов для культурно-освітньої роботи та організації відпочинку працівників 
ВАТ «Запоріжсталь», членів їх сімей, та мешканців міста, а також відпочинку дітей працівників ВАТ 
«Запоріжсталь» у дитячих оздоровчих центрах.

        Основні завдання підрозділу:
        - організація відпочинку працівників та членів їх сімей, ветеранів праці комбінату, підвищення їх 
творчого та інтелектуального потенціалу, поповнення їх фізичних та духовних сил, задоволення їх 
культурних та духовних потреб;
        - використання різноманітних форм культурно-масової роботи з урахуванням професійних, вікових, 
освітніх, національних та інших властивостей різних груп населення;
        - проведення спектаклів, концертів, конкурсів художньої самодіяльності та виступів професійних 
артистів, показ художніх, документальних, науково-пізнавальних, технічних кіно та відеофільмів, 
сімейних, молодіжних, спортивних, танцювальних вечорів, балів, карнавалів, дискотек, конкурсних шоу-
програм, свят та інше; 
        - організація відпочинку дітей працівників ВАТ «Запоріжсталь» у дитячих оздоровчих центрах та 
здійснення господарського обслуговування цих центрів;
        - пропаганда та затвердження загальнолюдських духовних цінностей, залучення працівників до 
досягнень світової і національної культури, формування естетичних поглядів та високої суспільної 
активності у сфері відпочинку, створення умов для розвитку творчих можливостей кожного працівника 
«Запоріжсталі», організація спілкування людей.

        В 2011 році в організаційній структурі та діяльності емітента відбувалися  наступні зміни: 
        1. Створений новий підрозділ – дирекція з безпеки;
        2. У складі технічної дирекції створені нові підрозділи – Управління з питань охорони природи та 
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радіаційної безпеки, бюро технічного нагляду та діагностики енергооб’єктів, інвестиційний відділ; 
        3. У складі дирекції з постачання створений новий підрозділ-відділ по забезпеченню вугіллям та 
коксом;
        4. У складі дирекції з фінансово-економічних питань створений новий підрозділ-бюро з розвитку 
інформаційних технологій;
        5. Скасований відділ стратегічного розвитку.

        Інформація про дочірні підприємства із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та 
перспектив розвитку, зміни в порівнянні з минулим звітним періодом. 

        Дочірні підприємства: 

1. ВАТ "Волиньвтормет", місцезнаходження: 43025, м. Луцьк, вул. Шевченка, 4. 
2. ВАТ "Полтававтормет", 36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 133. 
3. ВАТ "Костянтинівський завод "Втормет", 85103, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Леніна, 1. 
4. ТОВ "Запоріжсталь-Секюріті", 69006, м. Запоріжжя, вул. Валерія Лобановського, 6а. 
5. ТОВ "Запоріжсталь-Промінвест", 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20. 
6. ТОВ "Запоріжсталь-резерв", 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72. 
7. ТОВ "Ленд Схід 2007", 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152-В.
8. ТОВ "Ленд Північ 2007", 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152-В. 
9. ТОВ "ЗНТРК "ТВ-5", 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72. 
10. ТОВ "АФ "Жовтневий", 70014, Запорізька обл., Вільнянський район, с. Дніпровка, вул. 60-річчя 
ВЛКСМ, 40. 
11. ТОВ "АФ Степанівка", 72454, Запорізька обл., Приазовський район, с. Степанівка Перша, вул. 
Мартинова, 1а. 
12. ПАТ "Дружба", 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, с. Люцерна, вул. Шкільна,1 
13. ТОВ "Україна нова", 70615, Запорізька обл., Пологівський р-н, с. Пологи, вул. Леніна, 184. 
14. ТОВ"РусУгольІнвест", 119002, Російська Федерація, м. Москва, вул. Арбат, 10.
15. АО "ЗС Информ АГ", 8032, Швейцарія, Цюріх, Клосбахштрассе, 107.
Асоційовані підприємства: 
1. ПАТ "Запоріжкокс", 69035, м. Запоріжжя, ГСП - 681. 
2. ТОВ "Приазовський ГЗК", 72400, Запорізька обл., Приазовський район, с.м.т. Приазовське, вул. 
Горького, 80. 
3. ЗАТ "Запорізький залізорудний комбінат", 71631, Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне-1. 
4. ТОВ "Гірничодобувна компанія "Мінерал", 70600, Запорізька обл., Пологівський р-н, м.Пологи, вул. 
Кар’єрна, 28. 
5. ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", 84551, Донецька обл., м.Часів Яр, вул. Комсомольська, 
1. 
6. ПАТ "Луганський трубний завод", 91009, м. Луганськ, вул. 2-га Свердлова, 5. 
7.  СП ТОВ "ТМ Термінал", 68001, Одеська обл., м. Іллічевськ, вул. Хантадзе, 23. 
        
        Роль дочірніх та асоційованих підприємств в структурі діяльності ВАТ "Запоріжсталь" полягає в 
наступному: 
- стабільне постачання сировини для забезпечення технологічного процесу виробництва металургійної 
продукції (металобрухт, залізорудна сировина, кокс, вогнетриви);
- стабільний збут готової продукції, 
- задоволення потреб виробничо-тваринницького комплексу,  цеху продуктів харчування та торгівлі у 
сільськогосподарській сировині, 
- інформування громадськості про діяльність комбінату та рекламування продукції, яка виробляється на 
ВАТ "Запоріжсталь". 
        ВАТ "Запоріжсталь" планує подальше збільшення корпоративних прав в підприємствах - 
постачальниках ресурсів, а також їх розвиток, в тому числі інвестиції в будівництво ТОВ "Приазовський 
ГЗК".

Протягом звiтного перiоду жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики
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        Відкрите акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» являє собою 
підприємство з повним металургійним циклом. Предметом  діяльності  підприємства є виробництво та 
збут металургійної продукції, металовиробів виробничого і побутового призначення, інших супутніх 
видів продукції металургійного циклу. Крім того, здійснюється виробництво та збут іншої продукції 
промислово-технічного призначення, сільськогосподарської продукції, товарів народного споживання і 
продуктів харчування.
        В 2011 році підприємство також здійснювало:
        - зовнішньоекономічну діяльність відповідно до діючого законодавства;
        - діяльність у сфері  роздрібної торгівлі;
        - діяльність у сфері громадського харчування;
        - інвестиційну діяльність;
        - інші види діяльності, передбачені  Статутом.
        ВАТ «Запоріжсталь» має самостійний баланс, розрахункові (поточні) валютні та інші рахунки в 
банках, фірмове найменування, товарний знак і печатку.
        Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, що 
відповідає вимогам Національних положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, а також складає 
фінансову та статистичну звітність. 
        У відповідності зі статтею 8 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні» в 2011 році були встановлені наступні  елементи облікової політики:
1.    До складу основних засобів зараховувати матеріальні  цінності, які використовуються в 
господарської діяльності підприємства протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати 
введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, вартістю за одиницю  понад 1000 грн, що 
поступово  зменшується у зв'язку зі зносом.
2.    Нарахування  амортизації основних засобів  у періоді  січень-березень проводити у відповідності зі 
статтею 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції від 22.05.97 р. № 
283/97). Нарахування амортизації з 01.04.2011р. проводити прямолінійним методом. Для всіх об’єктів 
основних засобів, що знаходяться в експлуатації, обов’язково встановлюється їх ліквідаційна вартість.  
3.    Зараховувати до складу «Нематеріальних активів» такі активи, які не мають матеріальної форми, 
можуть бути ідентифіковані та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду 
більше одного року для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях. Облік нематеріальних активів 
здійснювати по таких  групах:
        - права використання природних ресурсів;
        - права користування майном;
        - права на товарні знаки;
        - права на об'єкти промислової власності;
        - авторські й суміжні з ним права;
        - інші нематеріальні активи.
4.    Нарахування амортизації нематеріальних активів проводити рівномірно протягом усього строку 
використання. 
5.    До складу інвестиційної нерухомості зараховувати земельні ділянки, будинки, споруди, які 
утримуються для одержання орендних платежів або збільшення власного капіталу, а не для виробничого 
процесу або продажу в процесі звичайної діяльності. У фінансовій звітності інвестиційну нерухомість 
відображати по первісній вартості, зменшеній на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від 
зменшення корисності.   
6.    До складу малоцінних необоротних активів включати предмети, строк корисного використання яких 
не більше одного року та вартістю до 1000 грн (інвентар, прилади, інструмент). Також до складу 
малоцінних необоротних активів включати спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (у т.ч. 
змінне устаткування) незалежно від вартості, строк використання яких перевищує один рік.
7.    Нарахування зносу малоцінних необоротних активів для цілей бухгалтерського обліку проводити в 
розмірі 50% первісної вартості об'єкта при передачі в експлуатацію  і 50% при вибутті з експлуатації.
8.    До складу запасів включати:
        - сировину, основні й допоміжні матеріали, запасні частини та комплектуючі;
        - незавершене виробництво;
        - готову продукцію;
        - малоцінні та швидкозношувані предмети, строк використання яких менше одного року;
        - товари;
        - поточні біологічні активи, якщо їх оцінка проведена згідно з Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку   № 9 «Запаси»;
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        - сільськогосподарську продукцію.
9.    Обліковою одиницею запасів вважати конкретний вид (найменування) запасів.
10.  Покупні запаси (товари) зараховувати на баланс по фактичній собівартості їх придбання, що 
складається з таких фактичних витрат:
        - суми, сплачені відповідно до договору постачальникові (продавцеві);
        - суми, сплачені  за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв'язку з пошуком і 
придбанням запасів; 
        - суми мита;
        - сум непрямих податків у зв'язку із придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
        - витрати на заготовлення, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця 
їхнього використання;
        - інші витрати, які безпосередньо пов'язані із придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому  
вони придатні для використання в запланованих цілях. 
11.  Первісною вартістю незавершеного виробництва та інших запасів, виготовлених самотужки, вважати 
собівартість їхнього виготовлення, що визначається відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».
12.  При вибутті запасів у виробництво, у продаж та при  іншому вибутті їх оцінку провадити по методу 
середньозваженої собівартості, яка розраховується один раз на місяць.
13.  Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, списувати з балансу 
з організацією  кількісного обліку таких предметів протягом строку їх фактичного використання.
14.  Встановити наступні види біологічних активів:
        - основне стадо свиней;
        - тварини  на відгодуванні.
15.  Біологічні активи відображати у балансі по справедливій вартості, зменшеній на очікувані витрати на 
місці продажу.
16.  Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити 
неможливо, визнаються та відображаються за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від 
зменшення корисності.
17.  Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити 
неможливо, визнаються та відображаються за первісною вартістю.
18.  Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнавати по моменту передачі 
ризиків та вигод, пов’язаних з правом власності на продукцію (товари, інші активи). 
19.  Видатки відображати в балансі одночасно зі зменшенням активів або  збільшенням зобов’язань, а в 
«Звіті про фінансові результати» відображати одночасно з доходами, для одержання яких вони понесені.
20.  При списанні загальновиробничих витрат базою розподілу вважати запланований цеху обсяг 
виробництва продукції (робіт, послуг).
21.  Поточну дебіторську заборгованість зараховувати до підсумку балансу за чистою реалізаційною 
вартістю (за вирахуванням резерву сумнівних боргів).
22.  Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період  відображати у звіті про фінансові 
результати у складі інших операційних витрат.
23.  Вилучення безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги з активів 
здійснювати з одночасним зменшенням розміру резерву сумнівних боргів. У випадку недостатності суми 
нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги списувати з активів на інші операційні витрати. 
24.  Не розраховувати відстрочені податкові активи та зобов'язання у проміжній фінансовій звітності.
25.  Статті доходів, витрат і рух грошових коштів в іноземній валюті перераховувати згідно з вимогами  
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів".
26.  Активи та зобов'язання по операціям з пов'язаними сторонами оцінювати за балансовою вартістю.
27.  Створювати забезпечення для відшкодування наступних витрат на оплату відпусток працівникам  
шляхом проведення інвентаризації відпусток на кожну звітну дату балансу.
28.  Фінансові інвестиції в дочірні та асоційовані  підприємства відображати в балансі за методом участі в 
капіталі.
29.  Фінансові витрати визнавати витратами того звітного періоду, в якому вони нараховані, за винятком 
тих фінансових витрат, які підлягають  капіталізації. Фінансові витрати, що капіталізуються, 
включаються до вартості кваліфікаційного активу.
30.  Встановити, що пріоритетним сегментом признається господарський сегмент - виробництво та 
реалізація продукції чорної металургії, а допоміжними географічними сегментами – виробництво та 
реалізація продукції чорної металургії в Україні  та реалізація продукції чорної металургії на експорт. 
        Істотна інформація, що підлягає розкриттю відповідно до  вимог стандартів, викладена у   ф.5 
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«Примітки до річної звітності за 2011 рік», затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 
29.11.2000 р. № 302 (у редакції наказу від 28.10.2003 р.)

        Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 
розкритті інформації емітентами цінних паперів.

        1. Основні  відомості про аудиторську фірму та про умови договору на проведення аудиту.
        Аудиторською фірмою, що надає висновок про фінансову звітність відкритого акціонерного 
товариства "Запорізький металургійний  комбінат  "Запоріжсталь" за 2011 рік є приватне підприємство 
"Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит".
        Приватному підприємству "Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит" Аудиторською палатою України 
згідно рішення від 08.08.2002 р. № 112 видано свідоцтво № 2984 про внесення в Реєстр суб`єктів 
аудиторської діяльності. Свідоцтво чинне до 21.06.2012 року.
        Місцезнаходження аудиторської фірми - 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 152-В,  оф. 413. 
Телефон/факс: приватного підприємства "Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит" – 
(061) 787-48-63. 
        Аудиторську перевірку стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності проведено 
на підставі договору № 12-01/001 від 05 січня 2012 року.
        Перевірка розпочата 01 березня 2012 року та закінчена 12 квітня  2012 року.
        Аудиторський висновок видано товариству 12 квітня 2012 року за № 01-02/012.

        2. Основні  відомості про емітента.
        Повна назва емітента Відкрите акціонерне товариство "Запорізький металургійний  комбінат 
"Запоріжсталь"; код ЄДРПОУ 00191230; № рішення про перереєстрацію, дата перереєстрації  - № 1 103 
107 0029 000808  від  05.05.2010 р.; юридична адреса та місцезнаходження - 69008, м. Запоріжжя, 
Заводський р-н, Південне шосе, 72.

        3. Опис обсягу аудиторської перевірки та окремих аспектів.
        Перевірка розпочата 01 березня 2012 року та закінчена 12 квітня  2012 року.
        Аудиторську перевірку здійснено у відповідності  з вимогами та положеннями Закону України "Про 
аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами МСА 
Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням 
Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 року № 122, в тому числі у відповідності із МСА 700 
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності",  МСА 705 "Модифікація думки у 
звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 
незалежного аудитора" та МСА 800 "Висновок незалежного аудитора при виконанні завдань з аудиту 
спеціального призначення".
        Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного 
планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять 
суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка включає перевірку шляхом тестування доказів, які 
підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів 
бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також 
оцінка подання фінансової звітності в цілому.
        Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що 
відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У своїй роботі аудитор 
використовував принцип вибіркової перевірки. Планування і проведення аудиту було спрямоване на 
одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. 
Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у 
фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, 
щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом  звітного періоду.
        Згідно з вимогами МСА аудитори спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, 
разом з інвентаризаційною комісією. Та згідно з цього нами було сформовано думку, що ці активи та 
зобов'язання наявні.
        Під час аудиту зроблено дослідження доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у 
фінансових звітах, дано оцінку відповідності застосованих керівництвом товариства принципів обліку 
чинним нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності. 
        Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської 

Текст аудиторського висновку
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думки.
        Аудиторський висновок складено відповідно до вимог норм пункту 15 частини другої статті 7, 
пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", 
статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську 
діяльність", "Про акціонерні товариства", МСА з урахуванням вимог Положення щодо підготовки 
аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 
розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528, зі змінами та 
доповненнями, та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів 
(крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.
        Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення 
нашої думки відносно фінансової звітності за 2011 рік.

        Внаслідок аудиторської перевірки встановлено:

        4. Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим Положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку України.
        Аудиторською фірмою проведена аудиторська перевірка балансу ВАТ "Запоріжсталь" станом на 31 
грудня 2011 року, звіту про фінансові результати товариства, звіту про рух грошових коштів, звіту про 
власний капітал, та приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік.
        Бухгалтерський облік товариством ведеться із застосуванням плану рахунків, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. "Про затвердження плану рахунків 
бухгалтерського обліку та Інструкції по його застосуванню", та в відповідності до вимог Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 р. 
        Проміжна фінансова та статистична звітність складається своєчасно.
        Фінансова звітність товариства за 2011 рік відповідає П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової 
звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів № 87  від 31.03.1999 р.
        Фінансова звітність  товариства містить статті, склад та зміст яких визначено відповідно до П(С)БО 
України. Фінансова звітність щодо принципів її підготовки, визнання і розкриття її елементів в цілому 
відповідає вимогам П(С)БО та обраній обліковій політиці (принципам оцінки статей звітності за 
методами щодо окремих статей звітності).
        Фінансова звітність товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування 
в національній валюті – гривні.
        Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
        Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 
звітності відповідно до вимог Положень(стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній 
контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
        Відповідальність аудитора
        Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і 
здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові 
звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для 
отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить 
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом  господарювання фінансової 
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали 
достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
        Аудиторською фірмою підтверджується, що фінансові звіти ВАТ "Запоріжсталь" станом на 31 
грудня 2011 року представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію згідно з визначеною 
концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам чинного законодавства України.
        Товариством на дату річної фінансової звітності не проведено тестування на  наявність ознак 
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можливого зменшення корисності активів, що передбачається нормами П(С)БО 28 "Зменшення 
корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 р. № 817, 
зі змінами та доповненнями. Аудиторська компанія не в змозі визначити вплив зазначеного питання на 
власний капітал та вартість необоротних активів товариства станом на 31.12.2011 року.
        Враховуючи вищенаведене та у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту 700 
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності ", МСА 705 "Модифікація думки у 
звіті незалежного аудитора"  аудиторська фірма може стверджувати, що для підготовки фінансових звітів 
використано концептуальну основу фінансової звітності, встановлену законодавством України, зокрема 
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-
ХІV, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  та іншими нормативними актами України. 
        Аудиторською фірмою, за виключенням впливу на фінансову звітність питання, яке наведене у 
попередньому абзаці,  підтверджується, що фінансові звіти Відкритого акціонерного товариства 
"Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" станом на 31.12.2011 року представляють 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію згідно з визначеною концептуальною основою 
фінансової звітності та відповідають вимогам чинного законодавства України.
        Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 800 “Аудиторський висновок при виконанні 
завдань з аудиту спеціального призначення” за результатами перевірки надаються наступні висновки 
щодо окремих компонентів фінансових звітів:

        5. Підтвердження правильності, класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку товариства.
        На нашу думку, відображення в бухгалтерському обліку визнання, оцінки, обліку надходжень, 
реалізації, ліквідації, та іншого вибуття, ремонту, модернізації основних засобів та розкриття інформації 
про них в фінансовій звітності за 2011 рік здійснювались у відповідності з П(С)БО 7 “Основні засоби”. В 
бухгалтерському обліку основних засобів  встановлено відповідність даних  аналітичного та синтетичного 
обліку, відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”.
        На нашу думку, облік незавершеного будівництва (капітальних інвестицій) відповідає вимогам 
п.п.5.3 п.5 П(С)БО 7 “Основні засоби”.
        На нашу думку, бухгалтерський облік інших необоротних активів відповідає вимогам П(С)БО 7 
“Основні засоби”.
        На нашу думку, визнання, оцінка, облік нематеріальних активів в бухгалтерському обліку та 
розкриття інформації про них в фінансовій звітності за 2011 рік здійснювались у відповідності з П(С)БО 8 
«Нематеріальні активи». 
        На нашу думку, розкриття інформації про довгострокові біологічні активи товариством станом на 
31.12.2011 р. в фінансовій звітності проводиться в відповідності з П(С)БО 30 «Біологічні активи» та 
П(С)БО 2 «Баланс».
        На нашу думку, визнання, оцінка реальності довгострокової дебіторської заборгованості 
товариством, на нашу думку, проводиться відповідно до п.5, п.9 П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.
        На нашу думку, розкриття інформації про довгострокову  дебіторську заборгованість в фінансовій 
звітності за 2011 рік проведено товариством в відповідності з П(С)БО 2 “Баланс”, затвердженим 
Міністерством  фінансів від 31.03.1999 р. № 87.
        На нашу думку, визнання, оцінка інвестиційної нерухомості товариством проводиться відповідно до 
п.8.-23, п.24-29 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість».
        На нашу думку, відображення в обліку і звітності вартості відстрочених податкових активів по 
податку на прибуток товариства відповідає п. 19 П(С)БО 2 «Баланс» та п. 8, 12, 14 П(С)БО 17 «Податок 
на прибуток».
        На нашу думку, бухгалтерський облік запасів відповідає вимогам П(С)БО 9 «Запаси», 
затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. Розкриття інформації про 
запаси в фінансовій звітності за 2011 рік проведено товариством в відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», 
затвердженим Міністерством фінансів від 31.03.1999 р. № 87.
        На нашу думку, визнання, оцінка реальності дебіторської заборгованості товариством проводиться 
відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» затвердженого Міністерством фінансів від 
08.10.1999 р. № 237. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в фінансовій звітності за 2011 
рік проведено товариством в відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», затвердженим Міністерством  фінансів 
від 31.03.1999 р. № 87.
        На нашу думку, облік резерву сумнівних боргів відповідає вимогам п.8, п.9, п.10 П(С)БО 10 
«Дебіторська заборгованість».
        На нашу думку, первісна оцінка фінансових інвестицій, їх оцінка на дату балансу та розкриття 
інформації про них в фінансовій звітності за 2011 рік здійснюється відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові 
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інвестиції» затвердженим  Міністерством  фінансів від 26.04.2000 р. № 91.
        На нашу думку, облік фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства та інших 
фінансових інвестицій здійснюється товариством  відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».
        На нашу думку, документальне оформлення касових операцій відповідає вимогам «Положення про 
ведення касових операцій в національній валюті в Україні», затвердженому постановою Правління НБУ 
від 15.12.2004, № 637, зі змінами та доповненнями.
        На нашу думку, ведення операцій на рахунках в банку проводиться згідно до вимог «Інструкції про 
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку 
України № 22 від 21.01.2004 р.
        На нашу думку, розкриття інформації про інші оборотні активи у фінансовій звітності за 2011 рік 
проведено товариством у відповідності до вимог норм п. 35 П(С)БО 2 «Баланс».
        На нашу думку, облік витрат майбутніх періодів обліковується згідно вимог п.36 П(С)БО 2 «Баланс», 
до моменту їх списання на витрати, на рахунку 390, 391 «Витрати майбутніх періодів», та  списання їх  
на витрати проводиться  відповідно до  П(С)БО 16 «Витрати». 

        6. Підтвердження реальності розміру зобов`язань, забезпечення наступних витрат і платежів у 
фінансовій звітності товариства.
        На нашу думку, облік зобов`язань задовольняє вимогам П(С)БО 11 “Зобов`язання”, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів від 31.01.2000 р. № 20.
        На нашу думку, доходи майбутніх періодів обліковуються товариством згідно вимог п.61 П(С)БО 2 
«Баланс», до моменту їх списання на доход, на рахунку 690 «Доходи майбутніх періодів». Списання їх на  
доход проводиться  відповідно до П(С)БО 15 «Доход».
        На нашу думку, облік цільового фінансування відповідає вимогам чинного законодавства з 
бухгалтерського обліку та П(С)БО 2 «Баланс».
        На нашу думку, облік забезпечення наступних витрат і платежів відповідає вимогам  чинного  
законодавства з бухгалтерського обліку та П(С)БО 2 «Баланс».

        7. Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та 
призначення.
        На нашу думку, облік власного капіталу товариства в цілому відповідає вимогам національних 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
        На нашу думку, статутний фонд товариства станом на 31.12.2011 р. сформовано з дотриманням 
вимог чинного законодавства України та сплачено повністю у встановлені законодавством терміни.
        На нашу думку, облік іншого додаткового капіталу товариства в фінансовій звітності за 2011 рік  
відповідає вимогам  п.40  П(С)БО 2 “Баланс”.
        На нашу думку, облік резервного капіталу в фінансовій звітності товариства за 2011 рік відповідає 
вимогам п.41 П(С)БО 2 “Баланс”.
        На нашу думку, облік нерозподіленого прибутку відповідає вимогам п.42 П(С)БО 2 “Баланс” та 
інших нормативних документів з бухгалтерського обліку. Визначення фінансових результатів в 
бухгалтерському обліку товариства відповідає вимогам законодавчих актів з бухгалтерського обліку.
Чисті активи товариства станом на 31.12.2011 р. більше ніж величина статутного капіталу, та 
перевищують мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством.
        На нашу думку, вартість чистих активів товариства  відповідає вимогам законодавчих актів України. 
Ми вважаємо, що статті  власного капіталу  достовірно оцінені і дають правдиве та неупереджене 
уявлення про власний капітал  товариства  та відповідають вимогам норм діючого законодавства України.

        8. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності товариства, відображених 
в фінансовій звітності.
        На нашу думку, облік доходу (виручки) від реалізації готової продукції, товарів та інших активів, а 
також інших доходів відповідає вимогам П(С)БО 15 “Доходи”, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 29.11.1999 р. № 290.
        На нашу думку, визнання витрат товариством та їх склад відповідає вимогам П(С)БО 16 «Витрати»,  
затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.12.1999 р. № 318.
        На нашу думку, визначення чистого прибутку (збитку) в бухгалтерському обліку та 
оподатковуваного прибутку проводиться згідно з чинним законодавством. 
Відображення доходів, витрат та фінансових результатів товариства у фінансовій звітності за 2011 рік 
відповідає вимогам норм П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».
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        9. Особлива інформація про емітента.
        В ході аудиторської перевірки для підготовки аудиторського висновку нами було надіслано 
товариству лист-запит про події на товаристві, які відбулись протягом 2011 року та можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан, як емітента, та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів 
(особливу інформацію). 
        На наш запит товариство в листі № 106/2026324 від 30.03.2012 р. повідомило, що особливої 
інформації про дії, визначені ч. 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-
IV від 23.02.2006 р., які відбувалися протягом 2011 року, та можуть вплинути на фінансово-
господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів не було. 
        Ця інформація має бути наведена в аудиторському висновку відповідно до вимог «Положення щодо 
підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», 
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006 р.

        10.  Інша допоміжна інформація.
        У відповідності з Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних 
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими  рішенням Державної  комісії  з цінних 
паперів та фондово¬го ринку від 29 вересня 2011 року № 1360, наступна допоміжна інформація  має бути 
наведена в аудиторському висновку.

        10.1 Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою 
звітністю.
        Під час виконання нами завдання, у відповідності з вимогами МСА 720 «Відповідальність аудитора 
щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», здійснені 
аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю 
товариства за 2011 рік, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається ВАТ 
«Запоріжсталь»  як емітентом цінних паперів.
        На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що 
інформація про події які визнаються частиною першою ст.41 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», що відбулися протягом звітного року, та які можуть вплинути на фінансово-
господарський стан емітента і призвести до зміни вартості його цінних паперів,  своєчасно  
оприлюднюється товариством та  надається користувачам звітності. 
        Аудиторською фірмою не отримано достатніх та прийнятних аудиторських доказів того, що 
фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацію, що розкривається товариством та 
подається до Комісії.

        10.2  Виконання значних правочинів.
        Товариством протягом 2011 року виконувались правочини, які відповідно до критеріїв встановлених 
нормами ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»,  є значними  (їх розмір становив 10 і більше 
відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). 
        На підставі  наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що 
Товариство при виконанні значних правочинів дотримувалось вимог законодавства України  та Статуту 
товариства.

        10.3  Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту  
вимогам законодавства.
        Під час виконання нами завдання щодо висловлення думки про стан  корпоративного управління, у 
тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»  слід 
зазначити наступне.
Протягом звітного року в ВАТ «Запоріжсталь» функціонували наступні органи корпоративного 
управління:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.
        Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту 
товариства (нова редакція), затвердженого Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від 02 квітня 
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2010 року.
        Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту (нова 
редакція) та Положенням про Наглядову раду, Положенням про Правління, Положенням про ревізійну 
комісію, які затвердженні Загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 02 квітня 2010 року.
        Щорічні Загальні збори акціонерів ВАТ «Запоріжсталь» на протязі 2011 року не проводились не у 
відповідності з  нормами ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме не пізніше 30 квітня 
року наступного за звітним. Попередні загальні збори акціонерів ВАТ «Запоріжсталь» були проведені 
02.04.2010 року.
        Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідає термінам визначеним  
Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства – не рідше одного разу на 
квартал.
        Протягом звітного року Правління товариства здійснювало поточне управління фінансово-
господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом та Положенням про 
Правління.
        Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року 
здійснювався Ревізійною комісією із залученням ТОВ «АФ «Партнер».
        Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов’язана з перевіркою 
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2011 рік. Звіт ревізійної комісії за 2010 рік 
не був затверджений, оскільки на протязі 2011 року Загальні збори акціонерів товариства не проводились. 
При цьому звіт ревізійної комісії за 2010 рік не містить суттєвих зауважень щодо порушення 
законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку 
ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних 
фінансової звітності за 2010 рік. Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не 
проводились. 
        На дату надання цього аудиторського висновку ревізійною комісією товариства завершено перевірку 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, проте звіт ревізійної комісії не надано до 
розгляду Наглядовій раді товариства та не затверджено. 
        Звіт ревізійної комісії за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 
2011 рік не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-
господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання 
звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік.
        Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора. Затвердження зовнішнього 
аудитора ПП «АФ «ПРИМА Аудит» відбувалось у відповідності з вимогами Статуту товариства.
        Статутом та внутрішніми документами ВАТ «Запоріжсталь» не передбачається запровадження 
посади внутрішнього аудитора (створення  служби  внутрішнього  аудиту). 
        На протязі 2011 року, в зв’язку з відсутністю штатної посади корпоративного секретаря,  виконання 
функції корпоративного секретаря покладено на керуючого справами товариства.
        За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі 
внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» аудиторська фірма 
може зробити висновок: 
- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам норм 
Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства;
- наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно 
розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх 
функціонування.

        10.4 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства.
        Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог  
МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта 
господарювання і його середовища», для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його 
середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудиторською компанією отримано розуміння  
зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного 
управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними 
бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
        Загальну стратегію управління ризиками в ВАТ «Запоріжсталь» визначає Наглядова рада, а загальне 
керівництво управлінням ризиками здійснює Правління.
        Нами не отримано доказів стосовно суттєвого викривлення товариством фінансової звітності  
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внаслідок шахрайства.
        Додатки до аудиторського висновку :
        1.  Звіт "Баланс" за ф. № 1, станом на 31 грудня 2011 року;
        2. "Звіт про фінансові результати", за  ф. № 2 за 2011 рік;
        3. "Звіт по рух грошових коштів" за ф. № 3, за 2011 рік;
        4. "Звіт про власний капітал" за ф. № 4, за 2011 рік;
        5.  Звіт "Примітки до річної фінансової звітності" за ф. № 5 за 2011 рік.

Директор ПП "Аудиторська фірма  "ПРИМА Аудит"                                                            В. В. Левченко
Сертифікат аудитора № 005243 від 30.05.2002 р.

Дата видачі висновку: 12 квітня 2012 року.
Адреса: 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна 152-В, оф. 413.

        Комбінатом постійно ведуться роботи, спрямовані на покращення якості та розширення сортаменту 
виробляємої продукції. Основними видами продукції, які виробляє підприємство є:
        - переробний та ливарний чавун у чушках вагою 15-18 кг.; 
        - сляби з вуглецевих, низьколегованих та легованих сталей; 
        - прокат листовий гарячекатаний та холоднокатаний товщиною 0,5 - 8,0 мм. в листах і рулонах з 
вуглецевих, низьколегованих та легованих сталей; 
        - холодногнуті профілі; 
        - жерсть біла гарячого лудіння;
        - жерсть чорна;
        - стрічка сталева;
        - виливниці та піддони;
        - гран шлак та щебінь;
        - широкий асортимент виробів з металу товарів народного споживання.
        Усі зазначені види продукції користуються попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках, тому доцільність виробництва окремих виробів у найближчі роки не викликає сумніву. 
        Металопродукція ВАТ "Запоріжсталь" має раціональне співвідношення ціна/якість. 

        Інформація про залежність від сезонних змін.
        Попит на плоский прокат має деякі сезонні коливання (весняне збільшення на внутрішньому ринку у 
зв'язку з початком будівельного сезону, тощо), які  втім не мають суттєвого впливу на обсяги продажу. 
      
         Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів: 

        Основні характеристики споживачів продукції емітента та розподіл металопродукції за ринками 
збуту (% від загального обсягу реалізації) 

                                        Україна        Країни СНД       Дальнє зарубіжжя 
Агломерат                           100                 0                              0
Чавун                                   61,8                1,3                           36,9
Сляби                                   100                 0                              0   
Г/к листовий прокат           32,9                13,3                        53,8    
Х/к листовий прокат          26,4                18,4                         55,2
Вироби подальшої  
переробки                            61,0                32,7                         6,3 
Усього:                                 34,0                15,1                         50,9 

        Розподіл за регіонами продажу металопродукції (платник) : 
        - Україна – 35,64%;
        -  ЄС – 14,70%;
        - Середземноморський регіон – 13,86%; 
        - СНД – 13,50%; 
        - Африка – 6,93%; 
        - Ближній Схід – 6,30%;

Інформація про основні види продукції або послуг
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        - Центральна Європа – 3,71%;
        - Південно-Східна Азія – 2,42%;
        - Персидська затока – 1,60%; 
        - АСЄАН – 1,13%;
        - Латинська Америка – 0,21%.

        Реалізація металопродукції в країни дальнього зарубіжжя у 2010 році здійснювалась компаніям  
"Moltinor Metals LTD" (Ірландія) і  "Airol Metals AG" (Швейцарія), а з липня 2010 р. комбінат заключив 
прямі контракти на продаж м/продукції  і у 2011 р. працював з наступними фірмами:
        - "EASTERN UNION METALS AG” – Швейцарія;  
        - "STEMCOR UK LIMITED” – Великобританія;
        - "CARBOFER GENERAL TRADING S.A.” – Швейцарія;  
        - "STONFORD GROUP LLC” – США; 
        - "HORUS INTERTRADE & CONSULTING KFT” – Угорщина; 
        - "AIROL METALS AG” – Швейцарія; 
        - "SUMALTON” LTD   - Кіпр; 
        - "TRADEXPO MANAGEMENT LIMITED” – Кіпр; 
        - "IMPERIAL HOLDINGS LIMITED”- Великобританія;  
        - "SIMPA GRUPP OU” – Естонія;  
        - "SEMI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA I WSPOLNICY, SPOLKA JAWNA” – 
Польща;   
        - «SERWISTAL Sp. z o. o.» – Польща;    
        - "MAIAK-M” – Болгарія;
        - "FENTON STEEL FZC” – ОАЕ;   
        - "ROLLING GROUP LTD”- Великобританія; 
        - "NORD TRANSIT LLP” -  Великобританія; 
        - "STEELFORCE N.V ” – Бельгія;  
        - "MEGA STAHL LTD” – Великобританія;  
        - "ELOPTEAGLE INC.” -  США;
        - "Remaco trading” - ”- Великобританія;  
        - "Severstallat Silesia Sp.zo.o.”  ” – Польща;   
        - "Polimex-Mostostal S.A.” – Польща;  
        - "MINERFIN, a.s.” – Словаччина;
        -  «Safin Handelsges.m.b.H.» - Австрія;
        - "Severmeta” – Літва;
        - "INTRASTEEL LTD” - Великобританія;  
        - "Intergate AG” - Швейцарія;  
        - "Tubex Commodities AG” - Швейцарія;  
        - "Partner Steel sp. z.o.o” – Польща;
        - “Metinvest International S.A.” – Швейцарія.
        Збут м/продукції здійснювався в 2011 році в 47 країн світу,  найбільш крупними ринками є: 
Болгарія, Ефіопія, Гана, Індія, Йорданія, Ізраїль, Ліван, Нігерія, Польща, Боснія і Герцеговина, 
Словаччина, Сирія, ОАЕ, Туреччина, Єгипет, Хорватія, Сербія, Туніс, Ірак, Малайзія, Румунія.       

        Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент.
        Металопродукцію на внутрішньому ринку реалізовано безпосереднім споживачам та виробникам до 
56,5%  на  умовах  попередньої  оплати   та   43,5%  на  умовах  оплати по факту поставки 
металопродукції.      
       Для задоволення потреб ринку продаж України та держав СНД  в області  гнучкості  умов  
постачання,  оплати та ціноутворення, комбінатом  укладені  договори  комісії  з ТОВ «МД Холдінг»  
м.Київ, також  створені  металосервісні центри  для  забезпечення металопродукцією споживачів в  обсязі 
менше вагонних норм.
       Основні умови співпраці (в країни дальнього зарубіжжя):
       1. Продавець зобов'язується продати, а покупець зобов'язується купити запланований щомісячний 
обсяг металопродукції, запропонований продавцем покупцю для експорту, незалежно від кон’юнктури 
світового ринку.
       2. Покупець повинен забезпечити продавця замовленнями на  запланований місяць поставки по 
видам металопродукції в наступні строки:
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        - до 25 числа місяця, що є попереднім планованому – на 100% від обсягу замовлення  на 
холоднокатану  металопродукцію;
        - до 30 числа місяця, що є попереднім планованому – на 100% від обсягу замовлення на 
гарячекатану  металопродукцію.
        3. Ціна металопродукції за метричну тону визначається відповідно до умов доставки, вказаній у 
специфікації у відповідності з Інкотермс 2000, якщо інше не обумовлене в угодах та його додатках. Ціна 
включає вартість товару, митної декларації та витрат на транспортування до місця призначення 
залізницею. 
       4. Основні умови оплати:
        - базис поставки СРТ порти України – 50% передоплати і 50% після відвантаження протягом 3-х 
банківських днів;
        - базис поставки СРТ кордон України – 100% передоплати.
       
         Типовий розподіл споживачів на внутрішньому ринку по галузям виробництва (за винятком 
трейдерів) (% від обсягу реалізації по внутрішньому ринку): 
        - трубні підприємства – 51,79%; 
        - металосервісні центри – 17,64%;
        - техніка залізничного транспорту, ремонт та запчастини до них – 6,37%; 
        - машинобудування – 4,90%;
        - виробництво меблів – 3,07%;      
        - виробництво металевих виробів – 2,21%; 
        - металургійні підприємства – 0,81%; 
        - сільськогосподарська техніка та запчастини до неї – 0,66%; 
        - будівництво – 0,63%;
        - автомобілебудування, обладнання та запчастини до них – 0,58%;   
        - приладобудування - 0,33%;
        - енергетика - 0,29%;
        - побутова техніка та інші товари народного споживання - 0,26%; 
        - зв'язок - 0,18%; 
        - підприємства хімічної промисловості - 0,04%;
        - гірничорудні підприємства - 0,03%; 
        - інші галузі – 1,06%. 
        Всього – 90,85%.
        Структура постачання металопродукції за регіонами споживання на внутрішньому ринку по 
областям України (% від обсягу реалізації по внутрішньому ринку): 
        - Дніпропетровська – 43,13%; 
        - Луганська – 19,30%%; 
        - Донецька – 7,95%;
        - Київська – 7,07%; 
        - Запорізька – 5,95%; 
        - Полтавська – 5,40%; 
        - Харківська – 4,24%;
        - Житомирська – 2,73%;
        - Одеська – 1,37%;    
        - Кримська – 0,83%;
        - Волинська – 0,54%;
        - Миколаївська –  0,48%;
        - Львівська – 0,34%
        - Вінницька – 0,17%;
        - Сумська – 0,17%;
        - Кіровоградська – 0,12%;
        - Херсонська – 0,09%;
        - інші –  0,12%.
 
         Інформація про основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 
захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту.
        1. Ризики державного керування.
         Недосканалість законодавчої бази, валютного регулювання, що обмежує свободу маневру в 
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експортній діяльності, а також відсутність повноцінного доступу на ринки капіталу, необхідного для 
реалізації великих інвестиційних програм підприємства. 
        2. Ризики сировинних поставок на підприємство. 
        Комбінат не має власного виробництва залізної руди, коксу та вугілля. Наявність у комбінату акцій 
розташованих неподалік підприємств, що поставляють кокс, залізну руду та вогнетриви, зменшує цей 
ризик, але лише частково. 
        3. Експортні ризики. 
        ВАТ «Запоріжсталь» більшу частину своєї продукції поставляє на експорт, при нестабільності 
економічної ситуації загальносвітовій і в окремих регіонах виникає ризик зниження обсягу поставок 
продукції і цін.  Ризики, пов'язані з експортом, трохи зм'якшує добре диверсифікована структура 
продажів, завдяки якій комбінат має можливість при необхідності перенаправляти поставки своєї 
продукції з одного ринку на іншій. 
        4.  Фінансово-економічні ризики.
        Відсутність достатньої кількості коштів у зв’язку з тим, що банки ускладнили видачу позик і, як 
наслідок, неможливість модернізувати виробництво.

        Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, його положення на ринку. 
        Чорна металургія є стратегічною галуззю української промисловості, що забезпечує надходження 
більшої частки валютних коштів до нашої країни. В 2011 р. виробництво сталі в Україні збільшилось на 
5,7% (до 35,3 млн. т) порівняно з 2010р. 
        Разом з виробництвом збільшилось і споживання. Споживання металопрокату в 2011 р. в Україні 
зросло на 15% і склало 7,2 млн.т.
        Стан української металургії  зумовлений, перед усім, кон’юнктурою зовнішніх ринків. Експорт 
українського плоского металопрокату у 2011 році збільшився на 17% (до 790 тис. т).
        Країни Європи є найбільш вагомими регіонами в структурі експорту плоскої металопродукції з 
України.
Порівняно з 2010 роком збільшилась частка поставок ВАТ «Запоріжсталь» в країни ЄС  на 66%, країни 
Південно – Східної Азії в 1,4 рази, країни Близького Сходу на 16%. Проте, зменшились поставки в  
країни Латинської Америки - на 49%, СНГ на 3%.
        На даний час, для економії природного газу та коксу на комбінаті впроваджується установка 
вдування пиловугільного палива, що надасть можливість знизити собівартість продукції.

        Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента.
        ВАТ "Запоріжсталь" увійшло до п’ятірки найбільших металургійних підприємств України з обсягів 
виробництва. Частка комбінату у 2011р. у виробництві сталі в Україні складає 10,1%.
        Комбінат залишається єдиним в Україні постачальником холоднокатаного листа особливо складної 
витяжки для автомобільної промисловості, чорної жерсті, деяких видів холоднокатаного прокату для 
інструментальної та машинобудівної галузей, а також великим постачальником гнутих профілів.
        Основним конкурентом ВАТ "Запоріжсталь" й надалі залишається Маріупольський металургійний 
комбінат ім. Ілліча, близько 85% сортаменту якого співпадає з запоріжсталевським.
ВАТ "Запоріжсталь" займає стратегічно вигідне положення, оскільки розташоване на однаковій відстані 
від головних ринків збуту, джерел постачання сировини,  на перехресті важливих транспортних 
магістралей, що дає можливість використовувати усілякі види транспортування продукції з метою 
оптимізації потоків.
        Найважливішими перевагами продукції ВАТ "Запоріжсталь" перед конкурентами:
        - розвинена структура збуту продукції як на Україні, так і за кордоном;
        - раціональне співвідношення ціни металопрокату та його якості;
        - дедалі ширша сертифікація на відповідність світовим стандартам.

        Виконання основних заходів та перспективні плани розвитку емітента

        По аглодоменному виробництву

        Виконувалась реалізація проекту по заміні агломераційної машини № 1 із площею спікання 62,5 м2 
на нову із  площею спікання 75 м2 з технологічною газоочисткою. 
        Виконані роботи з підготовки території, переносу енергокомунікацій і диспетчерської. Ведуться 
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будівельно-монтажні роботи лабораторії, відділення підготовки проб, посилення будівлі агломераційного 
корпусу, монтаж металоконструкцій постаменту під електрофільтр.
        Реконструкція агломашини №1 передбачає заміну фізично й морально застарілого обладнання 
технологічного комплексу, впровадження сучасної технології виробництва залізорудного агломерату, 
збільшення продуктивності і якості агломерату, зменшення простоїв, а також зменшення викидів 
забруднюючих речовин  у навколишнє середовище. 
        Реконструкція дозволить:
       - зменшити кількість дрібної фракції 0-5 мм в агломераті на 4,2%;
       - збільшити виробництво агломерату на 167 тис. т/рік;
       - скоротити використання коштовних обкотишів у доменному виробництві.
       Поліпшення якості агломерату дозволить збільшити виробництво чавуну в доменному цеху на          
23,1 тис.т. на рік, і знизити витрати коксу на 13,86 тис.т. на рік. Збільшення річного виробництва 
агломерату дозволить додатково виплавити чавуну 94,2 тис.т. на рік.
       Здійснювався відновлювальний ремонт доменної печі № 4, що дозволить забезпечити заданий рівень 
виробництва чавуну й продукції подальшого переділу, відновити основні фонди й проектну 
продуктивність печі - 1052 тис.тон чавуну в рік, значно знизити витрати паливно-енергетичних ресурсів, 
а також знизити шкідливі викиди в навколишнє середовище.
       З метою виконання програми енергозбереження реалізується проект з будівництва комплексу для 
вдування пиловугільного  палива в доменні печі.
       Виконані поставка й монтаж основного технологічного устаткування за  контрактом з фірмою 
«КЮТНЕР».
       На сьогоднішній момент здійснюються освоєння технології вдування пиловугільного палива на 
доменних печах, та будівництво базисного складу вугілля й відділення відбору його проб.  
       Згідно з контрактом будівництво комплексу пиловугільного палива дозволить знизити витрати: 
        - скіпового коксу сухого з 514,0 кг/т чавуну до 406,5 кг/т чавуну; 
        - природного газу з 93,0 м3/т до 0 м3/т.
       Витрати пиловугільного палива передбачаються 150 кг/т чавуну.
       Максимально отримана середньомісячна витрата пиловугільного палива у 2011 році склала 132 кг/т 
чавуну.

       По сталеплавильному виробництву

       Згідно контракту укладеного з фірмою СИМЕНС-ФАІ (Австрія) на поставку технології та всього 
основного технологічного устаткування, включно з газоочистним устаткуванням комплексу 
конвертерного цеху з безперервним розливанням сталі в обсязі 4,7 млн. т. литих слябів, комбінатом 
здійснені платежі фірмі СИМЕНС-ФАІ за виконання інжинірингових послуг; частково виконана проектна 
й робоча документація по підготовці території та по об'єктах інфраструктури.
       Проведено роботу з розгляду вихідних даних (базового інжинірингу СИМЕНС-ФАЇ) для виконання 
проекту установки устаткування.
       За відсутності фінансування, роботи з подальшої реалізації проекту припинені.

       По прокатному виробництву:

        1. У цеху гарячої прокатки тонкого листа
       Введений до промислової експлуатації шириномір «DigiScan XD» для безперервного тонколистового 
стана  гарячої прокатки «1680», який дозволяє забезпечити якісний контроль за випуском прокату згідно 
вимогам споживача.  
        2. У цеху холодної прокатки №1
        Виконувався робочий проект «Будівництво безперервного агрегату солянокислотного травлення з 
установкою регенерації соляної кислоти», згідно з яким виконана поставка документації, устаткування й 
почате будівництво. 
        Реалізація проекту дозволить: забезпечити виробництво до 1,35 млн. т/рік травленого металу й 
значно поліпшити його якість; виключити викид шкідливих речовин в атмосферу й скидання хімічно-
забруднених стоків у річку Дніпро; поліпшити умови праці. 

        Джерела сировини. 

        Залізорудний концентрат (потреба 2 778 тис. тонн у рік); 
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        Виробник: ВАТ "Інгулецький ГЗК", м. Кривий Ріг;
        Постачальник: ТОВ «Метінвест Холдінг». Поставки здійснюються залізничним транспортом. 

        Агломераційна руда (потреба 1 981 тис. тонн у рік); 
        Виробники: ВАТ «Запорізький залізорудний комбінат», м. Дніпрорудне; 
        Постачальники: ТОВ "МД Холдінг". Поставки здійснюються залізничним транспортом. 

        Кокс (потреба 1 394 тис. тонн у рік); 
        Виробники: 
        ВАТ «Запорожкокс», м. Запоріжжя (60,62%), постачальник ТОВ «ЗАРС»; 
        ВАТ Горлівський "КХЗ", м. Горлівка (5,61%); 
        ВАТ "Баглейкокс", ВАТ "Дніпродзержинський КХЗ", м. Дніпродзержинськ (2,34%);
        ВАТ "Ясиновський КХЗ", ВАТ «Макіївський КХЗ» м. Макіївка, Донецька обл. (29,28%);
        Постачальник: ТОВ «МД Холдінг».Поставки здійснюються   залізничним транспортом. 

         Динаміка цін на сировину. 

        Ціни на основні види сировини у 2011р. мали тенденцію росту у порівнянні з 2010р. а саме:  

        Товарна                                           Сер. ціна           Сер. ціна           % росту 
         група                                               2010р.                 2011р.                ціни
   
        1. Концентрат ІнГЗК ($)                 79,04                 138,42                + 75,13%
        2. Аглоруда (ЗЗРК, грн/т)             364,99                452,38                + 23,94%
        3. Кокс (суха вага, грн/т):  
            - З/кокс КД2                                2 308,25             2 585,26              +12,00%
            - З/кокс КДП2                             2 323,67             3042,18               + 30,92 % 
            - Ясинов. КХЗ,
            Макеевский КХЗ                        2 734, 12            3 151,87              + 15,28%
        4. Металобрухт (грн/т)                  2 103,89             3028,48               + 43,95%
    
        У 2011р. постачальниками за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% в 
загальному обсязі постачання на загальнодержавному і регіональному ринках є: ТОВ «Метінвест 
Холдінг» (залізорудний концентрат, вапняк, вугілля, кокс), ТОВ «МД Холдінг» (руда, вапно, вугілля, 
вугільний концентрат), ВАТ «Запоріжвогнетрив» (вогнетриви, металобрухт), ПІІ ЗАО «ЗЖРК» (руда), 
ВАТ «Запоріжкокс» (кокс, металобрухт).
        Постачальниками за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% в 
загальному обсязі постачання в 2011р  по імпорту є : TRB, Vesuvius, Calderys, Кератит (вогнетривкі 
маси); Mechel Carbon , Cargowest, ТД Шолоховський (вугілля для ПУТ);  ВАТ «КМЗ» феромарганець; 
Linde Limited (магнезитовий порошок).

        З метою підвищення надійності забезпечення підприємства сировинними матеріалами і зменшення 
витрат на виробництво отримав розвиток процес придбання ВАТ "Запоріжсталь" підприємств - 
постачальників сировинних ресурсів, а для підвищення стійкості та надійності ринку збуту - придбання 
підприємств, що відносяться до наступних стадій реалізації продукції. Підтвердженням обраної стратегії 
стало придбання в 2006-2011 роках пакету акцій ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"; 
збільшення пакетів акцій  в ПАТ "Запорожкокс" - основному постачальнику коксу;  ЗАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"- основному постачальнику залізної руди,  ТОВ "Гірничодобувна компанія 
"Мінерал", основним видом діяльності якого є добуток, переробка та реалізація вогнетривкої сировини. У 
2008 році було створено ТОВ «РусУгольІнвест» в Ростовській області Російської Федерації, що дозволило 
зменшити дефіцит вугілля для виробництва коксу і, відповідно, покращити забезпечення комбінату 
коксом. З метою захисту прав та інтересів акціонерів, надання інформаційної підтримки  створено дочірнє 
підприємство  АТ «ЗС Інформ».
        Значних відчужень активів протягом 5 років не було. 
        Найбільш значною інвестицією, пов'язаною з господарською діяльністю підприємства, є 
реконструкція сталеплавильного виробництва з переходом на конвертерне виробництво сталі. Прогнозні 
терміни будівництва киснево-конвертерного цеху 2009-2012рр. Вартість проекту близько 2 млрд. доларів 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
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США. Фінансування проекту планується за рахунок залучення кредитних коштів.

        На початок 2011 року первісна вартість основних засобів складала 5 179 639  тис. грн., сума зносу –  
3 118 011 тис. грн. За рік надійшло основних засобів на суму 410 006 тис. грн. За 2011 рік вибуло 
основних засобів на суму 7 559 тис. грн., знос скоротився на 113 538 тис. грн. відповідно. Нарахована 
амортизація в сумі 211 463 тис. грн. На кінець року первісна вартість основних засобів склала  5 468 548 
тис. грн., знос – 3 220 315 тис. грн. 
        Основні засоби знаходяться у власності Товариства, крім тих, щодо яких існують передбачені 
чинним законодавством обмеження права власності (основні засоби, які не увійшли до статутного фонду 
Товариства при приватизації, але знаходяться на його балансі, залишковою вартістю 12 130 тис. грн.). 
        Вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду строком до 1 року, становить 16 234 тис. 
грн., передані в оперативну оренду основні засоби вартістю 75 871 тис. грн., з них: будинки, споруди та 
передавальні пристрої – 58 897 тис. грн., інвестиційна нерухомість -11 068 тис. грн., інструменти, 
прилади, інвентар (меблі) – 3 466 тис. грн., машини та обладнання – 2 270 тис. грн.,  інші - 170 тис. грн. 

        ВАТ «Запоріжсталь» має збалансовані потужності по всьому металургійному циклу й ефективно їх 
використовує. 

        Рівень використання виробничих потужностей у 2011р. характеризується наступними даними: 

        Найменування                       Середньорічна            Фактичне              Використання 
        продукції                                вироб. потужність      виробництво,        потужності, % 
                                                          тис. тонн                       тис.тонн
        Чавун (в перерахунку  
        на переробний)                     3 134,2                           3 039,6                        97,0 
        Сталь                                     4 139,0                           3 812,3                        92,1
        Прокат, листовий                 3 476,9                           3 171,1                        91,2 

        Низький рівень використання виробничих потужностей у 2011р. обумовлений роботою комбінату в 
умовах фінансово-економічної кризи. 
         Більшість основних засобів розташовані на території промислового майданчику за 
місцезнаходженням Товариства: м. Запоріжжя, Південне шосе, 72. Об’єкти соціального призначення - на 
території міста Запоріжжя та Запорізької області. 

        Екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів підприємства.
        1. У 2011 році велось поетапне виконання природоохоронних заходів: 
        1.1.  Заміна мартенівського виробництва сталі на конвертерне. Припустимий екологічний ефект 
зниження викидів у атмосферне повітря після виконання даного заходу складе приблизно 13 200 тонн/рік.
        Згідно з контрактом, проведені переговори між сторонами – спеціалістами комбінату, проектантами 
(УкрГіпромез) та постачальником обладнання (Сіменс ФАІ) щодо постачаємого обладнання, результатом 
яких стало виконання базового інжинірингу в повному обсязі, внесені зміни в базовий інжиніринг 
машини непереривного лиття заготовок (МНЛЗ). 
        В процесі базового інжинірингу визначені деталі постачаємого обладнання, конкретне виконання 
окремих його частин, технічні характеристики, габарити, розміщення і т.п.  Згідно з цим, в даний час 
УкрГіпромезом проводиться остаточне корегування робочої документації відносно до даного конкретного 
обладнання на території. Розроблена технічна документація на підготовку території під будівництво 
конвертерного цеху, ведуться підготовчі роботи, щодо підготовки будівельних площ.
        Проводиться виконання технічних завдань та пошук постачальників обладнання, що не увійшло до  
обсягів поставок інофірми.
        Роботи за договором ведуться згідно з графіком реалізації проекту.
        На виконання заходу за 2011 р. витрачено 445 тис. грн. (без ПДВ) власних коштів.
        Всього з початку виконання заходу  за рахунок власних та кредитних коштів комбінатом витрачено 
337,287  млн.грн.
        1.2. Реконструкція газоочистки агломашин №1.
        Припустимий екологічний ефект зниження викидів у атмосферне повітря після виконання даного 
заходу складе приблизно 446 тонн/рік (пил-240 тонн/рік, SO2-206 тонн/рік).

Інформація про основні засоби емітента
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       ТОВ «Енергомашекологія» згідно договору розроблено Технічний проект системи газоочистки 
технологічних газів агломашини №1. В розробці, згідно з графіком реалізації проекту, знаходиться робоча 
документація на встановлення обладнання та будівельно-монтажні роботи, конструкторська та 
експлуатаційна документація.
        Фірмою - постачальником виконано виготовлення обладнання та металоконструкцій газоочисної 
установки – систем газоходів та їх опори, майданчиків обслуговування, корпусів електрофільтрів, 
опорного поясу з бункерами, стоїк електрофільтрів, ригелів, дифузорів та конфузорів, внутрішніх 
майданчиків та майданчиків обслуговування, систем осаджувальних та коронуючих електродів, системи 
газорозподілу потоку, системи рециркуляції відходящих технологічних газів (газоходи рециркуляції, 
засувки, ковпак рециркуляції) та інших металоконструкцій.  
        Виготовлені металоконструкції, які постачатимуться на комбінат за вимогою,   знаходяться на 
відповідальному зберіганні на комбінаті та у фірми-виробника, що здійснюватиме монтаж 
металоконструкцій.
        На сьогодні виконане постачання нової аглострічки та електрофільтрів для очищення технологічних 
газів агломашини № 1.
        На об'єкті виконані наступні роботи СМР:
        - виконані в повному обсязі будівельні роботи апаратного зв'язку, приміщення контролерів, 
будівельні роботи нових приміщень у будівлі аспіраційної установки виконані на 97%, демонтаж будівлі 
диспетчерської, лабораторії аглофабрики, ВТК -1100м3;
        - перенесення енергокомунікацій, шламового лотка, що потрапляють в зону будівництва  -  25 т;
        -  посилення підпірної стінки насипу з/д шляхів в районі диспетчерської аглофабрики (бетон клас 
В25) - 136м3;
        - облаштування котловану під фундаменти постаменту електрофільтру – 100%, будівлі підготовки 
пилу-  80 %;
        - облаштування свайного поля з буронабивних свай, виконаних з сульфатостійкого бетону 
класу          В 25 – 100 % виконано; 
        - виконані роботи з облаштування  4 (чотирьох) ростверків під колони постаменту електрофільтру з 
бетону класу В 25  -  67 м3;
        - виконані роботи з облаштування фундаментів опор газоходів брудного газу – 100 %;
        - виконаний в повному обсязі монтаж устаткування п/ст КТП – ЕФ – 100%;
        - виконані роботи з розкладки кабельно-провідникової продукції силових мереж і мереж АСУТП 
(окрім агломашини №1) -  12580п/м;
        - підготовка кабельних трас диспетчерської, лабораторії, ОТК-  7 т;
        На виконання заходу, за 2011р. витрачено 26,475млн.грн, з початку реалізації заходу – 47,450 
млн.грн.
        1.3. «Будівництво травильного відділення з переводом на солянокисле травлення з установкою 
регенерації відпрацьованих травильних розчинів».
        Припустимий екологічний ефект після виконання даного заходу складе: 
        - зниження викидів H2SO4 в атмосферне повітря на 75 тонн/рік;
        - зменшення скиду забруднених вод у водний об’єкт на 1,5 млн.м3.
        На даний час комбінатом підписаний контракт з австрійською фірмою “SIEMENS VAI” на 
постачання обладнання травильного агрегату з солянокислим травленням та установки відпрацьованих 
травильних розчинів на суму 582 млн.грн без урахування вартості будівельно-монтажних робіт. 
        На сьогодні ведуться роботи з розчищення, підготовки будівельних площ та часткового постачання 
обладнання, що на сьогодні знаходиться на складах комбінату.
        На виконання даного заходу на сьогодні витрачено 216,161 млн.грн. власних коштів.
        2. Екологічні показники роботи ВАТ «Запоріжсталь».
        2.1. Фактичні валові викиди забруднюючих речовин в атмосферу у 2011р. збільшилися на 6874,501 
т  в порівнянні з 2010 р. 
        2.2. Фактичні валові скиди стічних вод та забруднюючих речовин у їх складі у водний об’єкт в 
2011р. в порівнянні з 2010р.:
        – збільшення скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт  на 0,740 тис.тонн.;
        – збільшення скиду стічних вод у водний об’єкт на 2960 тис. м3. 
        Зростання викидів забруднюючих речовин в атмосферу, скидів стічних вод та забруднюючих 
речовин у їх складі у водний об’єкт виникло за рахунок нарощування виробництва по всім переділам – 
агломераційний (11,65%), доменний (10%), сталеплавильний (10,54%), прокатний(10,7 – 10,9%). 

        Реконструкція та технічне переозброєння комбінату здійснюється у відповідності з проектно-
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кошторисною документацією, розробленою генеральними інститутами-проектувальниками 
«Укргіпропром», «Укргіпромез» та робочими проектами на технічне переозброєння, розробленими 
проектно-конструкторським відділом ВАТ «Запоріжсталь».   
        Планування та фінансування капітального будівництва, забезпечення проектно- кошторисною 
документацією, устаткуванням, кабельною продукцією та іншими матеріалами, а також технічний надзор 
за будівництвом здійснюються відділом капітального будівництва.
        Фактичні капітальні вкладення, освоєні у 2011р. склали 350 642 тис. грн. (+ 55,84 %).                
          
        В 2011 році було введено основних фондів на суму 295 161 тис. грн., в тому числі:
1.   Установка вдування ПУТ в доменній печі – 252 538 тис. грн.;
2.   Устаткування, що не потребує монтажу – 28 499 тис. грн.;
3.   Стан 1680 – 3 292 тис. грн.;
4.   Грануляційна установка № 2 – 3 168 тис. грн.;
5.   Огородження цехів комбінату – 2 515 тис. грн.;
6.   ЦВС. Комплекс земснаряду – 1 500 тис. грн., та інші.

        Інформація щодо планів капітального будівництва.
        У 2011р. Будівельно - монтажні роботи проводились згідно щомісячно виділеним лімітам витрат на 
придбання ТМЦ та списання робіт, послуг і оплачувались за рахунок власних коштів за такими 
об’єктами капітального будівництва:
        1. Установка для вдування пиловугільного палива в доменні печі № 2-5 (в тому числі базисний склад 
вугілля, відділення відбору та підготовки проб вугілля на ст. Східна).
Початок будівництва об’єкту – 1 кв. 2008р., запланований термін закінчення будівництва – 4 кв. 2011р.;
        2. Установка глушника ДП-5, ДП-2.
Початок будівництва об’єкту – 1 кв. 2011р., запланований термін закінчення будівництва – 3 кв. 2011р.;
        3. ДП-4, відновлювальний ремонт.
Початок будівництва об’єкту – 1 кв. 2011р., запланований термін закінчення будівництва – 4 кв. 2013р.;
        4. Вагоноперекидач.
Початок будівництва об’єкту – 1 кв. 2006р., запланований термін закінчення будівництва – 4 кв. 2012р.;
        5. Агломашина №1 з технологічною газоочисткою (виконувались проектні роботи, частково 
придбано обладнання технологічної очистки).
Початок будівництва об’єкту – 1 кв. 2011р., запланований термін закінчення будівництва – 4 кв. 2013р.;
        6. Установка зволоження агломераційного пилу. ПДР – квітень 2011р.;
        7. Система реєстрації геометричних розмірів смуги на НТЛС-1680 з установкою вимірювача ширини 
смуги.
Початок будівництва об’єкту – 4 кв. 2010р., запланований термін закінчення будівництва – 4 кв. 2011р.;
        8. Заміна джерел живлення з частотним регулюванням швидкості нового гарячого рольганга.
Початок будівництва об’єкту – 3 кв. 2011р., запланований термін закінчення будівництва – 2 кв. 2012р.;
        9. Заміна обладнання клітей чистової групи: кліті 8,10.
Початок будівництва об’єкту – 4 кв. 2011р., запланований термін закінчення будівництва – 4 кв. 2011р.;
        10. Заміна джерел живлення двигунів натискних пристроїв.
Початок будівництва об’єкту – 2 кв. 2011р., запланований термін закінчення будівництва – 4 кв. 2011р.;
        11. Міксерне відділення. Модернізація ваг №43 Q=200т.
Початок будівництва об’єкту – 2 кв. 2011р., запланований термін закінчення будівництва – 2 кв. 2012р.;
        12. Реконструкція травильного відділення з переводом на соляно кислотне травлення (НТА-4), ПДР.
Початок будівництва об’єкту – 1 кв. 2007р., запланований термін закінчення будівництва – 4 кв. 2014р.;
        13. Камери розігріву вугілля, руди та інших сипучих матеріалів, ПДР.
Початок будівництва об’єкту – 4 кв. 2011р., запланований термін закінчення будівництва – 4 кв. 2013р.

        Істотні проблеми, які негативно впливали на діяльність емітента у 2011 році, це:
        -  наслідки фінансово-економічної кризи;
        - обмеження вільної торгівлі (антидемпінгові мита в країнах Індонезія, Таїланд, Аргентина, США, 
Мексика, Канада, ввізне мито на прокат в Туреччині);
        - перебої з постачанням сировини;
        - підвищення цін на сировинні та паливно-енергетичні ресурси;
        - нестача власних обігових коштів;
        - необхідність заміни застарілого та морально зношеного устаткування.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
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       Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень, що впливають на діяльність емітента
       Основні групи факторів:
       1. Політичні.
       Проблемою є відсутність підтримки промислової галузі урядом, що має середній вплив на діяльність 
емітента. В умовах фінансової кризи підтримка вітчизняних галузей, споживачів металопродукції 
збільшила б попит на сталь на внутрішньому ринку;
       2.  Фінансово-економічні.
       Залежність від попиту на світових ринках, а також високі ціни на сировину значно впливають на 
діяльність емітента. У 2012р. прогнозуються поступове збільшення попиту і підвищення ціни на сировину;
       3.  Виробничо-технологічні.
       Середня ступінь впливу на діяльність емітента. Основною метою є  необхідність проведення 
широкомасштабної модернізації обладнання підприємства. Прогнозується подальше проведення 
модернізації сталеварного та прокатного обладнання;
       4. Екологічні.
       Середня ступінь впливу на діяльність емітента. Необхідність виділення коштів на поліпшення 
екологічного стану. Прогнозується зменшення наявності власних обігових коштів.

        Штрафи і пені, сплачені у 2011 році: 
        - Штраф за невиконання плану перевезень, перегруз вагонів – 234,8 тис. грн.; 
        - Штраф за порушення умов договору – 12,5 тис. грн.;
        - Штраф за порушення законодавства з загальнообов'язкового державного 
          соціального страхування – 5,1 тис. грн.;
        - Штраф за порушення законодавства з оподаткування податком на прибуток – 128,6 тис. грн.;
        - Штраф з податку з доходів фізичних осіб – 2,1 тис. грн.;
        - Штраф за донарахування екологічного податку – 0,5 тис. грн;
        - Штраф за порушення прав споживачів – 0,6 тис. грн.;
        - Штраф за незаповнені місця інвалідів – 2 553,4 тис. грн.;
        - Пеня за прострочення платежу за умовами договору – 23,0 тис. грн.;
        - Пеня за несвоєчасне перерахування коштів Фонду соціального страхування – 2,3 тис. грн.;
        - Пеня за порушення платежу з ПДФО – 1,0 тис. грн.
        Всього: 2 963,9 тис. грн.

        Аналіз господарської діяльності підприємства за 2011р. показав, що фінансовий результат до 
оподаткування склав (-) 124 084 тис. грн. Коефіцієнти ліквідності не досягли рівнів 2009, 2010 рр. і 
знаходяться нижче нормативного значення. 
        Працюючи в умовах світової кризи і дефіциту оборотних коштів, комбінат для стабілізації та 
покращення фінансового становища, продовжує впроваджувати заходи, щодо посиленої економії всіх 
витрат, енергозбереження, веде переговори з реструктуризації фінансових зобов’язань перед банками-
нерезидентами.
        Власний капітал Товариства дорівнює 5 976 409 тис. грн, що складає 52, 69% від всіх активів та 
відповідає нормативним вимогам (К=0,5). Власний капітал перевищує позикові кошти (+ 679109 тис. 
грн.) на 11, 37%.  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів станом на 01.01.2012р. 
становить 1,13 (нормативне значення >= 1), в порівнянні з минулим роком зменшення склало 0,28 
пунктів.
        Дефіцит власних обігових коштів (робочого функц. капіталу, Рк.)  склав (-) 539 862 тис. грн. 
        Коефіцієнт поточної ліквідності зменшився, та  станом на  01.01.2012р.  становить 0,88 (нормативне 
значення > 2). Зменшення за рік склало 0, 26 пункти. 
        Коефіцієнт швидкої ліквідності в порівнянні з минулим роком зменшився на 0,19 пунктів і становить 
0,62 (нижче нормативного значення). 
        Коефіцієнт автономії становить 0,53 (нормативне значення > 0,5). Зменшення за рік склало 0,06 
пунктів.
        По мірі виходу з фінансової кризи та збільшення попиту на  металопродукцію на зовнішньому та 
внутрішньому ринках у підприємства з'явиться можливість покращити показники ліквідності.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
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     На кінець звітного періоду (2011р.) невиконано зобов'язань на суму 1 445 819 грн. без ПДВ (216 тонн), 
що складає 0,008% від всього обсягу реалізованої металопродукції.

        План проведення науково-дослідних робіт (НДР) на 2011р. складався згідно з  наказом голови 
правління  № 267 від 07.06.2011р. Заходи плану НДР включали виконання роботи за договором  № 
20/2011/1231  від  28.05.11 р. за темою «Аналіз динамічних і статичних навантажень в головних лініях 
стана слябінг та їх відповідності навантажувальним характеристикам обладнання. Розробка технічних 
рішень щодо зниження рівня динаміки і збільшення ресурсу обладнання вертикальної кліті». 
        Роботу  продовжено на 2012 рік. Виконується сторонньою організацією – Інститутом чорної 
металургії ім. З.І. Некрасова НАН України м. Дніпропетровська та фінансується комбінатом. Сума витрат 
на дослідження за звітний рік становить  35 000 грн.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

        Справи, по яких комбінат виступає в якості відповідача:

1. Позивач: ВАТ «ІнГЗК».
Співвідповідач: ТОВ «Метінвест-Ресурс».
Суть справи: стягнення боргу, штрафних санкцій.
Ціна позову: 72 223 461, 89 грн..
Ухвалою господарського суду Донецької обл.. від 17.03.2011р. провадження припинено;

2. Позивач: ВАТ «ІнГЗК».
Співвідповідач: ТОВ «Метінвест-Ресурс».
Суть справи: Стягнення штрафних санкцій. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

        Стратегією комбінату «Запоріжсталь» є подальше технічне переозброєння з використанням сучасних 
технічних засобів та технологій з метою виробництва високоякісної, конкурентоспроможної 
металопродукції з високою додатковою вартістю, розширення сортаменту, захисту навколишнього 
середовища, економії матеріально-сировинних та паливно-енергетичних ресурсів.
        Для реалізації ряду стратегічних задач на комбінаті розроблена програма технічного переозброєння 
та розвитку, яка передбачає поетапну корінну реконструкцію основних агрегатів й потужностей всього 
металургійного и прокатного переділу.
        Наймасштабнішим проектом є будівництво конвертерного цеху з безперервним розливом сталі в 
об’ємі 4,7 млн.т. литих слябів, що дозволить:
        - створити сучасний сталеплавильний комплекс та виконати будівництво в стислий термін без 
зменшення обсягів виробництва; 
        - відмовитись від малоефективного мартенівського способу виробництва сталі з виводом з технології 
мартенівського, ЦПС, обтискного цехів; 
        - забезпечити виплавку сталі з вузькими межами змісту елементів;
        -  поліпшити якість поверхні прокату, однорідності структури та якості металу; 
        - значно розширити марочний сортамент сталей,  в т. ч. трубні марки, якісну конструкційну сталь, 
сталь підвищеної міцності, сталь для сосудів та котлів які працюють під тиском, сталь для штамповки, в 
т.ч. для автомобілебудування, а також забезпечити вимоги міжнародних стандартів; 
        - отримати високоякісний, високовартісний товарний гарячекатаний прокат товщиною 1.0-24.5мм, а 
також підкат для високоякісного холоднокатаного листа, включаючи продукцію четвертого переробу 
(виробництво оцинкованого листа з полімерним покриттям); 
        - знизити втрати металу в обрізі; 
        - скоротити використання природного газу; 
        - знизити витрати вогнетривів; 
        - знизити викиди в атмосферу забруднюючих речовин.

       Окрім вищевказаного програмою передбачається:
  1.  Завершення будівництва нової агломашини із площею спікання 75 м2 замість існуючої  із площею 
спікання 62,5 м2 з відсіванням агломерату на віброгрохотах та технологічною газоочисткою.
  2.  Завершення відновлювального ремонту доменної печі № 4.
  3.  Проведення технічного переозброєння безперервного стану гарячої прокатки „1680”.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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Ціна позову:  3 879 707,07 грн.
Ухвалою господарського суду Донецької обл. від 17.03.11 провадження припинено. 
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: провадження припинено;

3. Позивач: ВАТ «ІнГЗК».
Співвідповідач: ТОВ «Метінвест-Ресурс».
Суть справи: Стягнення боргу , штрафних санкцій.
Ціна позову:  147 100 427,18 грн.
Ухвалою господарського суду Донецької обл. від 23.03.11 провадження припинено. 
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: провадження припинено;

4. Позивач: ПАТ АКБ "Індустріалбанк".
Суть справи: Стягнення боргу та штрафних санкцій (за договором застави майнових прав).
Ціна позову:  161 372, 18 дол. США,  97 183 грн.
Рішенням господарського суду Запорізької обл. від 04.04.2011р.позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: позов задоволено;

5. Позивач: Прокуратура Запорізької обл. в особі Держекоінспекції Запорізької обл.
Суть справи: Відшкодування збитків внаслідок порушення природоохоронного законодавства. 
Ціна позову:  9 581 150, 54 грн.
Постановою господарського суду Запорізької обл. від 11.05.07 позов прокуратури задоволено. 
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: провадження зупинено;

6. Позивач: ТОВ "Інтертрейдінг груп С.А.".
Суть справи: Стягнення заборгованості за поставлену продукцію та штрафних санкцій. 
Ціна позову:  2 781 749, 78 грн.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Судове засідання призначено на 06.02.2012 р.;

7. Позивач: ПП "КВВМПУ".
Суть справи: Стягнення заборгованості за поставлену продукцію та штрафних санкцій. 
Ціна позову:  71 834 656, 00 грн.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Судове засідання призначено на 20.02.2012 р.

        Справи, по яких комбінат виступає в якості позивача:

1. Відповідач: ТОВ «АЗОВ-СІ-ТЕРМІНАЛ».
Суть справи: Стягнення боргу  (за договором застави майнових прав).
Ціна позову: 99 939 420 грн.
Рішенням господарського суду Запорізької обл. від 07.02.2011р.позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Постановою Донецького апеляційного господарського 
суду від 14.03.2011р. рішення залишено без змін;

2. Відповідач: ТОВ «АЗОВ-СІ-ТЕРМІНАЛ».
Суть справи: Стягнення боргу  (за договором застави майнових прав).
Ціна позову: 161 372, 18 дол. США. 
Рішенням господарського суду Запорізької обл. від 08.12.2011р.позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: позов задоволено;

3. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР  (ПДВ  від’ємне значення вересня та бюджетне 
відш. жовтня  2011, ТОВ Рось – жд накладні, ПП Спец – 365 днів з дати п\н).
Ціна позову: 4 690 327, 5 грн.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Справа ще не призначена до розгляду;

4. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (валютний контроль).
Ціна позову: 931 334 грн.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: провадження зупинено;
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5. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (ПДВ  від’ємне значення травня та бюджетне 
відшкодування червня 2011, ланцюги постачання).
Ціна позову: 975 560 грн.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 29.11.11 позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

6. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР. 
 (ПДВ  від’ємне значення серпня та бюджетне відшкодування липня 2011, ланцюги постачання).
Ціна позову: 3 682 905 грн.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 24.11.11 позов задоволено. 
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

7. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР  (ПДВ – грудень10-лютий11, ланцюги 
постачання).
Ціна позову: 2 562 976 грн.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 25.08.11 позов задоволено. 
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

8. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (ПДВ – травень, ланцюги постачання ).
Ціна позову: 1 700 688 грн.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 14.09.11 позов задоволено. 
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

9. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (валютний контроль).
Ціна позову: 14 737 477, 55 грн. 
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: зупинено до розгляду справи №2а-0870/4270/.11;

10. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР квітень (зменшення суми бюджетного 
відшкодування  ПДВ  - договори доручення + брухт).
Ціна позову: 3 999 274 грн. 
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Зупинено до розгляду справи №2а-0870/4988/11;

11. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР Березень  (зменшення суми бюджетного 
відшкодування  ПДВ  - договориа доручення + брухт).
Ціна позову: 933 235 грн. 
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Зупинено до розгляду справи №2а-0870/3667/11;

12. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР березень (зменшення суми від’ємного значення 
ПДВ  - договори доручення + брухт).
Ціна позову: 3 999 274 грн.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Зупинено до розгляду справи №2а-0870/3667/11;

13. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (ПДВ – перевірка 2010р. фікт. платіж МД 
Холдінг та неналежний контрагент).
Ціна позову: 2 000 069, 5 грн.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 05.07.11 позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;
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14. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (податок на прибуток – перевірка 2010р. валки).
Ціна позову: 932 179, 20 грн. 
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 12.07.11 позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

15. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми від’ємного значення ПДВ  - 
договори\ доручення + брухт).
Ціна позову: 1 871 185 грн.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 21.07.11 позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

16. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми бюджетного відшкодування 
ПДВ  - металобрухт).
Ціна позову: 3 622 576 грн. 
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: провадження зупинено до розгляду справи  №2а-
0870/2044/11;

17. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми бюджетного відшкодування 
ПДВ  - металобрухт).
Ціна позову: 38 104 519 грн. 
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 13.10.11 в задоволені позову відмовлено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

18. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми бюджетного відшкодування 
ПДВ  - металобрухт).
Ціна позову: 22 255 174 грн.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 19.04.11 позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

19. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми бюджетного відшкодування 
ПДВ  - металобрухт).
Ціна позову: 27 711 546 грн.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 24.03.11 позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

20. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми бюджетного відшкодування 
ПДВ  - металобрухт).
Ціна позову: 26 787 003 грн. 
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 09.03.11 позов задоволено.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 04.10.11 р. рішення залишено без 
змін.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється касаційна процедура;

21. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (ціннопаперові витрати 2009 року  у декларації 
2010р.).
Ціна позову: 17 836 323, 2 грн.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 26.01.11 позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

22. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
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Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми бюджетного відшкодування 
ПДВ  - металобрухт).
Ціна позову: 15 715 775 грн. 
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 18.01.12 позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

23. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми бюджетного відшкодування 
ПДВ  - металобрухт).
Ціна позову: 19 289 415 грн .
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 27.12.10 позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

24. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми бюджетного відшкодування 
ПДВ  - металобрухт).
Ціна позову: 20 952 328 грн.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 24.11.10 позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

25. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми бюджетного відшкодування 
ПДВ  - металобрухт).
Ціна позову: 161 852 061, 5 грн. 
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 24.05.11 позов задоволено.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 06.10.11 р. рішення залишено без 
змін.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється касаційна процедура;

26. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми бюджетного відшкодування 
ПДВ  - металобрухт).
Ціна позову: 52 596 341 грн.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 01.07.11 позов задоволено.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється апеляційна процедура;

27. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання протиправним та скасування ППР (зменшення суми бюджетного відшкодування 
ПДВ  - металобрухт + векселя).
Ціна позову: 35 291 562 грн. 
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 09.11.10 позов задоволено.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19.10.11 р. рішення залишено без 
змін.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється касаційна процедура;

28. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Співвідповідач: УДК.
Суть справи: Стягнення з бюджету заборгованості по ПДВ за жовтень 2005р. та лютий 2006 року.
(придбання природного газу ТОВ «Газтрейд»).
Ціна позову: 13 618 365 грн .
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Розгляд справи призначено на 06.12.12р;

29. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Зменшення суми бюджетного відшкодування ПДВ. 
(придбання природного газу ТОВ «Енергохолдинг»).
Ціна позову: 29 621 757 грн.
Рішенням Господарського суду Запорізької області від 06.04.09 позов задоволено. 
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 26.10.11 р. рішення залишено без 
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змін.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Здійснюється касаційна процедура;

30. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Суть справи: Визнання недійсною першої податкової вимоги  (податкові векселі).
Ціна позову: 3 354 860 грн.
Рішенням Господарського суду Запорізької області від 07.02.07 позов задоволено.
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24.04.07 р. рішення залишено без 
змін.
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 
15.02.11 р. рішення залишені без змін;

31. Відповідач: СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжя. 
Співвідповідач: УДК.
Суть справи: Зменшення суми бюджетного відшкодування ПДВ (сторнування зобов’язань по фіктивним 
фірмам .
Ціна позову: 2 959 267, 5 грн.
Рішенням Господарського суду Запорізької області від 06.06.07 позов задоволено. 
Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 23.04.08 р. рішення залишено без 
змін. 
Стадія розгляду справи станом на 31.12.2011р.: Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 
13.04.11 р. рішення залишені без змін.

Відсутня

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

Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн.)

Орендовані основні засоби 

(тис.грн.)

Основні засоби, всього 

(тис.грн.)

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

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

761543 959909 0 0 761543 959909

823177 668204 0 0 823177 668204

25283 43786 0 0 25283 43786

415987 562634 0 0 415987 562634

35638 13700 0 0 35638 13700

24410 9361 0 0 24410 9361

2436 1493 0 0 2436 1493

804 700 0 0 804 700

7988 2146 0 0 7988 2146

2061628 2248233 0 0 2061628 2248233

Опис: 

Примітки: Строка "Усього" "Інформації про основні засоби емітента"  не відповідає аналогічній  минулого звітного 

періоду  у зв'язку з коригуванням балансу сальдо на початок року  по  зносу основних засобів . Строка 55 Балансу 

виділена окремою статтею у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 32 "Інвестиційна 

нерухомість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007р. № 779

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 5 468 548 тис. грн. 

Ступінь зносу основних засобів, ступінь використання основних засобів. 

Ступінь використання основних фондів становить: при виробництві чавуну – 97,0%, сталі – 92,1%, прокату – 91,2%. 

___________________________________________________________________ 

Найменування               Ступінь                               Ступінь 

                                          оновлення                           зношення 

                                          основних засобів               основних засобів

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

будівлі та споруди               9,85%                                  48,73% 

машини та обладнання       1,05%                                  70,05% 

транспортні засоби             0,11%                                  75,34% 

Малоцінні необоротні

матеріальні (активи)           30,32%                                50,35%

Інструменти, прилади

інші                                       4,50%                                 69,32% 

разом                                    7,54%                                 59,04%   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду становить 3 220 315  тис. грн. 

     Суттєві зміни у вартості основних засобів: 

     Впродовж звітного періоду основних засобів надійшло на суму 410 006 тис. грн., з них 60,09 % - вартість 

реконструкції будинків, споруд та передавальних пристроїв; 27,51% - вартість малоцінних необоротних активів; 5,75 

% становить вартість машин та обладнання для реконструкції та модернізації ; 5,06% - транспортні засоби; 1,59% - 

інші.  Вибуття основних засобів склало 7 559 тис. грн. за залишковою вартістю. 

     Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає.

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

     Комбінат працює в режимі повного металургійного циклу, маючи аглодоменне,      сталеплавильне та прокатне 

виробництва, ремонтно-механічну та енергетичну базу, транспортне господарство. 

     На цей час на комбінаті є наступні основні цехи: 

     1. Агломераційний - в складі 6-ти агломашин, площею спікання 62,5 квадратних метри кожна, реконструйованих в 

1959 - 1961 роках.

     2. Доменний - в складі 4-х доменних печей (ДП). ДП №№2-5, корисним об’ємом 1513 кубічних метрів, 

реконструйовані: ДП №2 - 2004р., ДП №3 - 2000р., ДП №4 - 1997р., ДП №5 - 1988р. 

ДП-4 - з грудня 2008р. зупинена на відновлювальний ремонт.

     3. Мартенівський - в складі 9-ти печей. Одна піч двованна (ДСПА №1) з садкою 2х250т, сім мартенівських 500 - 

тонних печей та одна мартенівська 250 - тонна піч.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

2025990 2234533 0 0 2025990 2234533
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Печі реконструйовані: ДСПА №1 - 1972р., МП №11 (250т) - 1984р., МП №2 - 1967р., МП №5 - 1984р., МП №№ 

6,7,8,10 - 1970р., МП №12 - 1993р. 

МП №11 - з березня 2010р. знаходиться на консервації.

     4. Обтискний - в складі стану слябінг «1150», докорінна реконструкція в 1975р. 

     5. Цех гарячої прокатки тонкого листа - в складі безперервного стану гарячої прокатки «1680». 1957-1964рр - 

докорінна реконструкція стану, 1998 - 2011рр. продовжується реконструкція стану. 

     6. Відділення з виробництва гнутих профілів - в складі 3-х профілезгибаючих агрегатів: агрегати 2-7х80-500 мм 

та   1-4х400-1500 мм введені в дію в 1959р., агрегат 1-4х500-300 - в 1968р. 

     7. Цех холодної прокатки №1 - в складі: 4-х клітьового стану холодної прокатки «1680» (Тандем «1680»), 

реконструйованого в 1963р., реверсивного стану «1680», реконструйованого в 1949р., реверсивного стану «1200», 

введеного в дію в 1956р. та 20-ти валкового стану «1700» - в 1972р. 

     8. Відділення жерсті - в складі двох безперервних станів «450» та «650», реконструйованих в 1964 та 1969рр. 

відповідно, 4-х агрегатів гарячого лудження, агрегатів різки (фірма "Зудвіг"), введених в дію в 1983р. 

     9. Цех холодної прокатки №3 - в складі стану «2800», введеного в дію в 1963р. та відділення поліровки штаб та 

пластин.
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

Статутний капітал (тис. грн.)

5976409

660920

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 

звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 

активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 

періоду становить 5315489 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5315489 тис.грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

попереднього періоду становить 5437089 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 

5437089 тис.грн. 

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 660920

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

6098009

660920

660920
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Види зобов‘язань Дата 

виникнення

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн.)

Відсоток за 

користування 

коштами (% річних)

Дата 

погашення

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

2085504Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

Citibank International plc. 07.09.2007 77560 0,35 30.10.2012

Commerzbank AG 04.03.2008 70748 0,2 01.10.2013

Citibank N.A.

(прогнозная дата погашения)

25.09.2008 560884 5 05.06.2013

ПАТ "Брокбізнесбанк" 24.11.2010 87888 11 20.11.2012

ПАТ "Брокбізнесбанк" 28.03.2011 123577 10,5 13.03.2012

ПАТ "Брокбізнесбанк" 20.04.2011 119847 11 13.03.2012

''MetalUkr Holding Limited" 27.10.2011 783000 11 31.12.2016
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176921

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 

випуском):

X

X

X

X

X

X

173421

3500

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

15977

0

3018898

5297300

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом):

X X X

Опис: В 2011 році, в зв'язку з погіршенням фінансового стану підприємства, знизилось значення коефіцієнту 

співвідношення власних і позикових коштів, а коефіцієнти ліквідності навіть не досягли нормативного значеня. 

Діючи в умовах кризи та гострого дефіциту обігових коштів, керівники підприємства, для стабілізації фінансового 

становища , вживають заходів щодо посиленої економії усіх витрат, енергозбереження, ведення переговорів по 

реструктуризації фінансових забов'язань з банками - нерезидентами.

ТОВ "Рояр Люві Фінанс" 28.10.2011 262000 9,8 25.10.2013

д/в 11.11.1111 0 0 11.11.1111

Внесок до статутного фонду ТОВ 

"Приазовський ГЗК"

06.12.2006 3500 31.12.2012X
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у грошовій 

формі 

(тис. грн.)

у 

відсотках 

до всієї 

виробленої

 продукції

у 

натуральній 

формі 

(фізична 

од. вим.)

у 

натуральній 

формі 

(фізична 

од. вим.)

у 

відсотках 

до всієї 

реалізо-

ваної 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N

з/п

Основний 

вид 

продукції у грошовій 

формі 

(тис. грн.)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7

7934899 45,3 1 597 237,101 742 147,70 

тонн

45,31 г/к рулон 7934899

2966446 16,9 585 584,40588 369,20. 

тонн

16,92 г/к  лист 2966446

2276135 13 385 110,70 тонн427 545,40  

тонн

133 х/к рулон 2275765

2259254 12,9 391 242,30396 059,80 

тонн

12,94 х/к лист 2259254
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Відсоток 

від 

загальної 

собівартості 

реалізованої

 продукції 

(у відсотках)

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N

з/п

Склад витрат

31 2

24,31 Сировина та основні матеріали: Кокс

18,52 Сировина та основні матерали: Концентрат

12,83 Сировина та основні матерали: Металобрухт

8,24 Сировина та основні матеріали: Природний газ

5,65 Сировина та основні матерали: Аглоруда

5,76 Заробітна плата з відрахуваннями
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2009 1 1

2010 1 0

2011 0 0

X

X

д/н

X

д/н

д/н

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

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

Реєстраційна комісія

Акціонери

Реєстратор

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю)?

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

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

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарій X

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

дострокове припинення їх повноважень

X

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

6

0

0

0

0

0

д/н

так

Винагорода є відсотком від чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг).

Обираються з числа акціонерів Вищим органом Товариства і не можуть бути членами 

Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства.

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

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

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 

акціонерами? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

10Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 

трьох років?

д/нІнше (запишіть)
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X

д/н

так

5

4

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 

та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)

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

нового члена

Інше (запишіть)

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

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

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

трьох років?

 Так Ні

X

X

X

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 

зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори

 акціонерів

Засідання

наглядової ради

Засідання

правління

Члени правління (директор)

Загальний відділ

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Юридичний відділ (юрист)

Секретар правління

Секретар загальних зборів

Секретар наглядової ради

Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 

акціонерами

 

Керуючий справами так так так
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ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету

Обрання та відкликання голови правління

Обрання та відкликання членів правління

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

правління

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій

Затвердження аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 

збори 

акціонерів

Наглядова 

рада

Виконавчий 

орган

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу

 

так

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 

осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
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X

X

X

X

д/н

так

ні

ні

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

так

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

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

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 

ринок цінних паперів

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, 

результати діяльності

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 

управління товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

так

X

X

д/н

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

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

аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Правління або директор

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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у зв'язку зі змінами в законодавстві

X

X

X

д/н

X

д/н

так

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

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

році?

Ревізійна комісія 

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

© SMA 001912302011 р. 



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ

X

д/н

X

не визначились

11.11.1111

д/н

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

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

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

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

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

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

 Ні

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

Не задовольняв професійний рівень особи

Не задовольняли умови договору з особою

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

суду

Інше (запишіть)

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

так

ні

ні

ні

ні

У зв'язку з дематеріалізацією акцій, випуск цінних паперів ВАТ "Запорожісталь" обслуговує ПАТ 

"Національний депозитарій України"

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року

д/н

;

;
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109 315

3729 3880

3620 3565

1659198 1708546

2050185 2237165

5157766 5446675

3107581 3209510

1634004 1608250

1381307 1560450

2248 4171

456170 403020

0 0

7195284 7533649

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

     I. Необоротні активи

010

Нематеріальні активи:

011

012

020

030

031

032

040

045

050

060

070

080

     залишкова вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

     залишкова вартість

     первісна вартість

     знос

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

     інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені податкові активи

Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Основні засоби:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Баланс

на р.31.12.2011

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

   

   

2012.01.01

00191230

2310136600

6024

27.10.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ 
МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" 

Акціонерні товариства відкритого типу, створені на

Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Вiдкрите акцiонерне товариство за КОПФГ 231

Адреса Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Заводський, Запорiзька область, 69008

КОДИ

((

((

))

) )

Довгострокові біологічні активи:    

620 664

769 782

149 118

035

036

037

     справедлива (залишкова) вартість

     первісна вартість

     накопичена амортизація (( ))

ЗАВОДСЬКИЙ

11443 11068055Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

21873 21873056     первісна вартість інвестиційної нерухомості

10430 10805057     знос інвестиційної нерухомості

0 0065Гудвіл

0 0075Гудвіл при консолідації

(( ))

Середня кількість працівників (1) 18456

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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552329 716309

5092 9400

338024 341812

26018 19080

9699 8724

59696 13271

446486 664861

517532 666058

71046 1197

1043173 817778

178191 141101

1892 1520

0 0

123917 702506

2000 2000

71809 27133

312361 310140

44539 32854

3215226 3808489

2070 1685

10412845 11344088

100

110

120

130

140

150

160

161

162

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

Виробничі запаси

Поточні біологічні активи

Незавершене виробництво

Готова продукція

Товари

Векселі одержані

     чиста реалізаційна вартість

     первісна вартість

     резерв сумнівних боргів

     з бюджетом

     за виданими авансами

     з нарахованих доходів

     із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

     в національній валюті

     в іноземній валюті

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

     III. Витрати майбутніх періодів

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Баланс 

   

   

   

   

(( ) )

52 46231     у тому числі в касі

265 265275     ІV. Необоротні активи та групи вибуття

1 2 3 4
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Примітки: 1. Нематеріальні активи відображені в балансі по первісній та залишковій вартості. В основному це 
програмне забезпечення для ПЕОМ та  комп’ютерних мереж. Амортизація нематеріальних активів проводиться за 
прямолінійним методом.
     2. Основні засоби відображені в балансі по первісній та залишковій вартості. Переоцінка основних засобів у 2011 
році не проводилась.

     I. Власний капітал

Статутний капітал 300

310

320

330

340

350

360

370

400

410

420

430

440

450

460

470

480

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

660920 660920

0 0

0 0

1432979 1430811

506200 506200

3497910 3378478
0 0

0 0

58155 68412

0 0

1548 1322

59703 69734

1416770 148308

0 783000

0 0

15632 15311

1432402 946619

167579 593311

372608 560884

222515 173421

1122064 2008917

742314 534134

48331 15977

1636 2553

20421 23860

45702 55156

13974 13974

0 0

65012 368494

2822156 4350681

575 645

10412845 11344088

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал 

Забезпечення виплат персоналу

Інші забезпечення 

Цільове фінансування(2)

Усього за розділом II

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Відстрочені податкові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

Усього за розділом III

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

     з одержаних авансів

     з бюджетом

     з позабюджетних платежів

     зі страхування

     з оплати праці

     з учасниками

     із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом IV

     V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

( ( )

( (

     II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

     III. Довгострокові зобов'язання

     IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Пасив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

)

)

)

380 6098009 5976409Усього за розділом I

415 0 0Сума страхових резервів

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

375 0 0Накопичена курсова різниця

385 0 0Частка меншості

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

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0
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     Станом на 31.12.2011 року:
     - вартість основних засобів, отриманих в оперативну оренду, складає   16 234 тис. грн.;
     - вартість основних  засобів, переданих  в оперативну оренду –  166 318 тис. грн.;
     - вартість законсервованих основних фондів –  41 899 тис. грн.
     3. На кінець  2011 року обсяг довгострокових фінансових інвестицій склав 3 168 700 тис. грн. Це в основному 
інвестиції в акції: ПАТ «Запоріжкокс» - 261 230 тис. грн., ЗАТ «ЗЗРК» - 331431 тис. грн.,  ПАТ «Часівоярський 
вогнетривкий комбінат» - 35 744 тис. грн.,  АТ «ЗС Інформ»- 18 154 тис.грн., в статутні фонди: ТОВ 
«РусУгольІнвест»– 234 867 тис. грн., ТОВ «Запоріжсталь-Секюріті» - 167 094 тис. грн., ТОВ «Запоріжсталь-Резерв» - 
171 745 тис. грн., ТОВ «Агрофірма «Степанівка» - 22 410 тис. грн., ТОВ «Ленд Схід 2007» - 135 049 тис. грн., ТОВ 
«Ленд Північ 2007» - 89 798 тис. грн., ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» - 42 092 тис.грн.,  в інвестиційні 
сертифікати ТОВ КУА «Дельта»  ( ПЗВІФ « Співдружність - 2») -  1 251 487 тис. грн., ТОВ КУА «ЕДК » (ПЗВІФ « 
Металург-Інвест» -109 124 тис. грн., ПЗВІФ « МД-Інвест»-167 046 тис. грн.), ТОВ КУА «Український капітал 
(ПЗВІФ «Прем’єр Капітал») – 503 тис. грн.
     Поточні фінансові інвестиції здійснювались шляхом операцій з простими векселями.
     4. В рядку 050 Балансу відображена довгострокова дебіторська заборгованість у сумі 4 171 тис. грн., у тому числі 
1 784 тис. грн.-  по виданим робітникам позикам та 2 387 тис. грн.- по заборгованості ТОВ «Україна Нова». 
     5. В рядку 060 Балансу відображені відстрочені податкові активи з податку на прибуток в сумі 403 020 тис. грн. 
відповідно до П(С)БО 17.
     6. Дебіторська заборгованість відображена в балансі по чистій реалізаційній вартості. Величина сумнівних боргів 
розрахована, виходячи з платоспроможності кожного дебітора. По дебіторській заборгованості за товари, роботи, 
послуги станом на 31.12.2011 р. резерв сумнівних боргів створений у сумі 1 197 тис. грн, по іншій поточній  
дебіторській заборгованості – в сумі 3 980 тис. грн.
     7. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності за 2010 рік, здійснювалось у 
відповідності з вимогами П(С)БО №6 шляхом коригуванням сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного 
року на суму 4 702 тис. грн. з одночасною зміною відповідних показників активу та пасиву балансу. Зменшення 
сальдо нерозподіленого прибутку сталося в основному із-за відображення в обліку ВАТ «Запоріжсталь» збитків від 
переоцінки фінансових інвестицій, що відбулася після дати балансу.        
     8. По статті «Цільове фінансування» відображені кошти, спрямовані на фінансування природоохоронних заходів 
відповідно до Закону України «Про економічний експеримент в гірничо-металургійному комплексі».  
     9. По статті « Інші довгострокові зобов’язання » відображена вартість майна, яке числиться на балансі, але не 
увійшло до Статутного фонду Товариства в процесі приватизації, в тому числі залишкова вартість необоротних 
активів на суму 15 311 тис. грн.
     10. По статті «Аванси отримані» відображена попередня оплата за продукцію, яка надійшла   від покупців.
     11. По рядках 550-580 Балансу відображена заборгованість перед бюджетом, позабюджетними фондами та 
працівниками, строк погашення якої на дату балансу не настав.
     12. Валюта балансу Товариства на кінець звітного періоду в порівнянні з початком збільшилась на 931 243 тис. 
грн., з 10 412 845 тис. грн. до 11 344 088  тис. грн. Збільшення валюти балансу пояснюється ростом в структурі 
балансу, зокрема в пасиві, забезпечення наступних витрат і платежів – на 10 031тис.грн. та поточних зобов’язань – на 
суму  1 528 525 тис.грн.
     13. Власні кошти  Товариства в структурі пасиву балансу на кінець періоду становлять 52,7% або 5 976 409 
тис.грн. та перевищують позиковий капітал в 1,1 раза.

     14. Позиковий капітал Товариства на кінець періоду сформовано за рахунок такої структури:
     -  довгострокові зобов’язання                                                                                     946 619 тис. грн. 
     -  забезпечення наступних витрат та платежів                                                           69 734 тис. грн.
     -  поточні зобов’язання                                                                                                4 350 681 тис. грн.
     -  доходи майбутніх періоді                                                                                         645 тис. грн. 

     15. Основні дебітори ВАТ „Запоріжсталь”:     
     ТОВ «МД Груп Запоріжжя»                                                                                        737 574 тис. грн.
     НАК «Нафтогаз України»                                                                                            50 977  тис. грн.
     ПАО «Днепропетровский мет. завод им. Коминтерна                                                110 452 тис. грн.
     ООО «Інтерпайп Україна»                                                                                           147 162 тис. грн.
     ТОВ «МД Холдинг» м. Київ                                                                                        113 052 тис. грн.
     ПАО «Луганський трубний завод»                                                                               34 226 тис. грн.
     ТОВ «МД Істейт» м.Дніпропетровськ                                                                         27 989 тис. грн.
     «Cargowest Limited»                                                                                                      20 404 тис.грн. 

     16. На кінець року  заборгованість Державного бюджету з ПДВ перед підприємством складає  817 577 тис.грн, у 
тому числі по строку відшкодування –224 737  тис. грн. 
                            
     17. Основні кредитори ВАТ „Запоріжсталь”:                                                            
     ПАТ «Запоріжкокс»                                                                                                      476 938 тис. грн.
     ТОВ «Метінвест-Ресурс»                                                                                              343 564 тис. грн.
     ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат»                                                                  283 811 тис. грн..
     ТОВ «Метінвест-Холдинг»                                                                                           238 846 тис. грн.
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        Сацький Віталій Антонович

        Белеуш Анатолій Васильович

Керівник

Головний бухгалтер

     ТОВ «ЗАРС»                                                                                                                 128 849 тис. грн.
     ПАТ «Донецьксталь»                                                                                                    115 597 тис. грн.
     ТОВ «МД Холдинг» м. Київ                                                                                         108 785 тис. грн.
     ПАТ «Запоріжстальстрой»                                                                                            64 459 тис.грн.
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19376425 14368243

1367122 1077085

0 0

0 0

103127 93247

17906176 13197911

17037422 12191153

868754 1006758

0 0

10909318 8495458

467831 340342

638781 495971

10694838 8326460

0 339443

23378 0

121616 182944

0 756

215782 70261

206609 171684

107659 22901

58166 242708

0 156111

58414 0

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

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

Податок на додану вартість 015

Акцизний збір 020

 025

Інші вирахування з доходу 030

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

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040

Валовий:
     прибуток

050

     збиток 055

Інші операційні доходи 060

Адміністративні витрати 070

Витрати на збут 080

Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток

100

     збиток 105

Доход від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120

Інші доходи(1) 130

Фінансові витрати 140

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток

170

     збиток 175

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2012.01.01
КОДИ

00191230

2310136600

6024

231

27.10.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного
управління

Організаційно-правова 
форма господарювання
Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 
"ЗАПОРIЖСТАЛЬ" 

Акціонерні товариства відкритого типу, створені на

Вiдкрите акцiонерне товариство

Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

Звіт про фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
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(
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)
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)

)

(

(
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(

(

(
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(
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)
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))

))

за 2011 рік

ЗАВОДСЬКИЙ

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

061

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

091 ( ( ))

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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65670 0

0 241166

124084 0

0 0

0 0

0 0

0 241166

124084 0

15855750 11253859

1067771 829209

402319 316322

211620 296613

861919 811660

18399379 13507663

2643681779 2643681779

2643681779 2643681779

0,04 0,09

0,04 0,09

0 0

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток

190

     збиток 195

Надзвичайні:
     доходи

200

     витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:
     прибуток

220

     збиток 225

Матеріальні затрати 230

Витрати на оплату праці 240

Відрахування на соціальні заходи 250

Амортизація 260

Інші операційні витрати 270

Разом 280

Середньорічна кількість простих акцій 300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310

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

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

Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Найменування показника

1 2 3 4

За попередній
період

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

(

)

(

((

(( ) )

))

)

Примітки:      Валовий прибуток у 2011 році  склав 868 754 тис. грн, що на  138 004 тис. грн. менше аналогічного 
показника минулого року.
     В інші операційні доходи включені:
     - виручка від продажу валюти в сумі                                                                       10 318 009 тис. грн.;
     - доходи від операційних курсових різниць                                                             96 110 тис. грн.;
     - доход від реалізаціїї виробничих запасів                                                              134 222 тис. грн.;
     - доходи від оприбуткування запасів                                                                       103 684 тис. грн.;
     - доход від продажу скорочених викидів вуглецевих одиниць                               122 123 тис. грн.;
     - штрафи, пені отримані в сумі                                                                                357 тис. грн.;
     - прибуток від погашення векселів в сумі                                                                4  623 тис. грн.;
     - доходи об’єктів соціальної сфери  в сумі                                                              23 871 тис. грн.;
     - списання кредиторської заборгованості в сумі                                                     131 тис. грн.;
     - відшкодування раніше списаних активів  в сумі                                                   70 767 тис. грн.;
     - доходи від орендних операцій в сумі                                                                     6 648 тис. грн.;

0 85055Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185

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

176

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

177 (( ))

0 0Частка меншості 215

0 0Забезпечення матеріального заохочення 226

(( ))

(( ))

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

1 2 3 4
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Керівник

Головний 
бухгалтер

     - оприбуткування надлишку ТМЦ на суму                                                              4 624 тис. грн.;
     - вартість безоплатно отриманих ТМЦ                                                                   833 тис. грн.;
     - відсотки за користування грошовими коштами                                                    23 316 тис. грн.

      В інші операційні витрати включені:
     - собівартість реалізованої іноземної валюти в сумі                                               10 314 050 тис. грн.;
     - збитки від операційної курсової різниці в сумі                                                     93 865 тис. грн.;
     - собівартість реалізованих виробничих запасів в сумі                                           115 919 тис. грн.;
     - витрати, спрямовані на соціальне заохочення, утримання об’єктів 
       соціальної сфери  в сумі                                                                                          139 835 тис. грн.;
     - витрати,  понесені  у  зв’язку  з  продажем  скорочених   викидів 
       вуглецевих  одиниць,  у сумі                                                                                   6 372 тис.  грн.;
     - штрафи, пені сплачені  в сумі                                                                                 2 964 тис. грн.;
     - нестачі та витрати від псування цінностей в сумі                                                  441 тис. грн.;
     - витрати від орендних операцій в сумі                                                                    3 719 тис.  грн.;
     - збитки від знецінювання запасів                                                                            14 980 тис. грн.;
     - витрати від нарахування резерву сумнівних боргів                                               2 439 тис. грн.;
     - списання безнадійної заборгованості та ПДВ на звичайну ціну продукції           254 тис. грн.
 
     У  фінансові витрати включені:
     - відсотки, нараховані до сплати по векселях, в сумі                                               29 361 тис. грн.;
     - відсотки банку за користування кредитом                                                              163 484 тис. грн.;
     - витрати по кредиту                                                                                                  13 764 тис. грн.

     Доход від участі в капіталі в сумі 121 616 тис. грн. утворився в основному за рахунок прибутковості  асоційованих 
підприємств:ЗАТ «ЗЗРК», ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат», ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал», 
СП ТОВ «ТМ Терминал».
     Збитки від участі в капіталі в сумі 107 659 тис. грн. утворилися в основному за рахунок  збитковості ПАТ 
«Запоріжкокс»,  ПАТ « Луганський трубний завод», ТОВ «Агрофірма «Степанівка», ВАТ «Волиньвтормет», ТОВ 
«Запоріжсталь-Резерв» та ін.
     У зв’язку з більш пізнім терміном надання фінансової звітності по законодавству Швейцарії вартість фінансових 
інвестицій у  дочірню компанію «ZS Inform AG», Швейцарія, станом на 31.12.2011 р.  відображена  відповідно до 
звітності компанії за попередній звітний період.
     В інші доходи включені: 
     - дооцінка фінансових інвестицій                                                                              181 230 тис. грн.;
     - доход від реалізації  векселів в сумі                                                                        14 298 тис. грн.;
     - прибуток, отриманий від списання основних засобів в сумі                                  18 551 тис. грн.;
     - оприбуткування надлишків ОЗ, НМА                                                                     1 343 тис. грн.;
     - доход від цільового фінансування в сумі                                                                226 тис. грн.;
     - доход від безоплатно отриманих основних засобів  в сумі                                    134 тис. грн.

     В інші витрати включені:
     - собівартість векселів в сумі                                                                                     14 284 тис. грн.;
     - списання необоротних активів  в сумі                                                                     10 976 тис. грн.;
     - інші витрати соціального призначення  в сумі                                                        25 188 тис. грн.;
     -  резерв на знецінення основних засобів та капітального будівництва                   5 254 тис грн.;             
     -  збитки від уцінки фінансових інвестицій                                                               2 016 тис. грн.;            
     -  інші витрати                                                                                                            448тис.грн.
 
     Збиток ВАТ „Запоріжсталь”  до оподаткування у 2011 році склав  58 414 тис.грн., чистий збиток -124 084 тис.грн.
     Чистий збиток на одну акцію у 2011 році склав 0.047 грн.
     Рішення про виплату дивідендів за підсумками 2010, 2011рр. буде прийнято загальними зборами, які відбудуться 
пізніше.
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4003386 3481773

15346617

66289 813842

1638015 704283

0 35

167

371 220

10463106 8017130

13613514 9965111

47034 47628

3265 4400

43316 101600

206890

76383

465584 124238

0 0

465584 124238

Звіт про рух грошових коштів

за рік2011

 Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

Покупців і замовників авансів

Повернення авансів

Бюджету податку на додану вартість

Отримання субсидій, дотацій

Цільового фінансування

Боржників неустойки (штрафів, пені)

Інші надходження

                    Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

Повернення авансів

Витрат на відрядження

Зобов'язань з податку на прибуток

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

Цільових внесків

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від операційної діяльності

   

2012.01.01

КОДИ

00191230

2310136600

231

27.10.0

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Вид економічної 
діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 
"ЗАПОРIЖСТАЛЬ" 

Вiдкрите акцiонерне товариство

Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

ЗАВОДСЬКИЙ

46425 824135015Погашення векселів одержаних

10547705

1696 336035Установ банків відсотків за поточними рахунками

2703 157000045Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

156

5033052 4255358095Авансів

883246 694680105Працівникам

0 0115Зобов'язань з податку на додану вартість

433641 325492125Відрахувань на соціальні заходи

285307

31906

8744835145Інші витрачання 10728910
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)

)
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)

)

)

)

)

)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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        Сацький Віталій Антонович

        Белеуш Анатолій Васильович

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки:  «Звіт про рух грошових коштів» надає повну, правдиву та неупереджену інформацію про зміни, що 
відбулися у грошових коштах та їх еквівалентах  ВАТ „Запоріжсталь” на протязі 2011 року. За 2011 рік у зв’язку з 
погашенням кредитів та інших зобов’язань грошові кошти підприємства зменшились на 46 897тис. грн., їх залишок 
на кінець року склав 337 273 тис.грн.
                У результаті інвестиційної діяльності використано грошових коштів на придбання фінансових інвестицій на 
суму 48 168 тис. грн. та необоротних активів на суму  288 400 тис. грн.

3 421
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310

320

330

340

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:
     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Отримані:
     відсотки

     дивіденди

Інші надходження

Придбання:
     фінансових інвестицій

     необоротних активів

     майнових комплексів

Інші платежі

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Надходження власного капіталу

Отримані позики

Інші надходження

Погашення позик

   

14298

0

0 0

0

73798

0

224637

224439

0

642

-252552 -284729

0 0

-252552 -284729

0

2197975

217772

1522573

0

232318

-260422 67272

0 0

-260422 67272

-47390 -93219

384170

493 -11359

337273

350Сплачені дивіденди

360Інші платежі

370Чистий рух коштів до надзвичайних подій

380Рух коштів від надзвичайних подій

390Чистий рух коштів від фінансової діяльності

400Чистий рух коштів за звітний період

410Залишок коштів на початок року

420Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

430Залишок коштів на кінець року

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

59122

218

756

104893

0

48168

288400

0

4080

0

1822163

0

2068454

0

607715

488748

384170

(
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660920 0 0 1432979 506200 3502612 0 0 6102711

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 (409) 0 0 (409)

0 0 0 0 0 (4293) 0 0 (4293)

660920 0 0 1432979 506200 3497910 0 0 6098009

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Залишок на початок року  010

Зміна облікової політики 020

Виправлення помилок  030

Інші зміни  040

Скоригований залишок
на початок року    

 050

Коригування:           

2012.01.01

КОДИ

00191230

2310136600

6024

231

27.10.0

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

 

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" 

Акціонерні товариства відкритого типу, створені на

Вiдкрите акцiонерне товариство

Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

Звіт про власний капітал

за р.2011

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

ЗАВОДСЬКИЙ

Одиниця виміру: тис. грн.

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
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0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 (1796) 0 1796 0 0 0

0 0 0 0 0 (124084) 0 0 (124084)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 (310) 0 0 0 0 (310)

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

 Неоплачений
капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

Переоцінка активів:           
060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Дооцінка основних засобів

Уцінка основних засобів

Дооцінка незавершеного
будівництва

Уцінка незавершеного
будівництва

Дооцінка нематеріальних активів

Уцінка нематеріальних активів

 

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

Відрахування до резервного
капіталу

 

Розподіл прибутку:           

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

( (

(

(

(

(((((((

(

( ( (((

( (

( (

((( ( (

)

)

)

)

)

) )))))))

)

))

)

) ))))

)))))

© SMA 001912302011 р. 



        Сацький Віталій Антонович

        Белеуш Анатолій Васильович

Керівник

Головний 
бухгалтер

Примітки:  «Звіт про власний капітал» розкриває інформацію про зміну у складі власного капіталу ВАТ „Запоріжсталь” на протязі 2011 року. Загальна сума власного капіталу 
зменшилась за рік на 121 600 тис.грн  за рахунок отриманого збитку за результатами господарської діяльності за 2011 рік.
                  Статутний фонд товариства на протязі 2011 року не змінювався та складає 660 920 тис.грн., розподілений на 2 643 681 779 простих іменних акцій номінальною вартістю 
0-25 грн.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 (62) 0 0 0 0 (62)

0 0 0 0 0 2856 0 0 2856

0 0 0 (2168) 0 (119432) 0 0 (121600)

660920 0 0 1430811 506200 3378478 0 0 5976409

 Стаття  Код  Статутний
капітал

 Пайовий
капітал

 Додатковий
вкладений
капітал

 Інший
додатковий

капітал

 Резервний
капітал

 Нерозподі-
лений

прибуток

Неоплаче-
ний

капітал

 Вилучений
капітал

 Разом

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Внески учасників:           
180

190

 200

 210

 220

 230

 240

 250

 260

 270

 280

 290

 300

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з
капіталу

Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених
акцій (часток)

Анулювання викуплених
акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі

Зменшення номінальної
вартості акцій

Списання невідшкодованих
збитків

Безкоштовно отримані активи

 

Разом змін в капіталі

Залишок на кінець року

Вилучення капіталу:           

Інші зміни в капіталі:           
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Права користування природними 
ресурсами

 010

Права користування майном 020

Права на комерційні позначення  030

Права на об'єкти промислової 
власності

 040

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік2011

2012.01.01

КОДИ

00191230

2310136600

6024

231

27.10.0

Дата 

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД
 

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма 
господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 
КОМБIНАТ "ЗАПОРIЖСТАЛЬ" 

Акціонерні товариства відкритого типу, створені на

Вiдкрите акцiонерне товариство

Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

Форма N 5                                                 Код за ДКУД 1801008I. Нематеріальні активи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Групи нематеріальних
активів

 Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшло
 за рік

 Переоцінка (до-
оцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік  Нараховано
амортизації

 за рік

Втрати від 
зменшення
корисності

 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

1 2 3 5 6 8 10 11 12

первісна 
(переоці
нена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

4

первісної
(пере-

оціненої)
вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

7 9

первісної
(пере-

оціненої)
 вартості 

накопи-
чена 

аморти-
зація

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

накопи-
чена 

аморти-
зація

13 14 15

ЗАВОДСЬКИЙ

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

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

3729 263 0 57 0 0Інші нематеріальні активи  070 3620 0 112 112 0 3880 3565

3729 263 0 57 0 0Разом  080 3620 0 112 112 0 3880 3565

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

З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 0

                      вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 0

                      вартість створених підприємством нематеріальних активів 0

З рядка 080 графа 5   вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 0

0

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

0 0 0 0 0 0Гудвіл  090 0 0 0 0 0 0 0
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10756 0 0 0 0 0

Групи матеріальних
активів

 Код 
рядка

Залишок на 
початок року Надійшло

 за рік

 Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік  Нарахо-
вано

аморти-
зації 
за рік

Втрати 
від 
змен-
шення 
корис-
ності 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року

Земельні ділянки      100

1 2 3 5 6 8 10 11 12

II. Основні засоби

первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0

4

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0

7
0 0

9

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0

13
10756

14
0

15

0 0 0 0 0 0Капітальні витрати на
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0

1883994 246375 0 43051 0 410715Будинки, споруди та  
передавальні пристрої

 120 928096 0 38756 32123 280278 2502328 1219302

2545967 23570 0 61780 0 -328335Машини та обладнання   130 1720354 0 5113 4691 -211051 2236089 1566392

160229 20744 0 2368 0 314Транспортні засоби    140 134142 0 869 846 268 180418 135932

209968 5837 0 10322 0 -82694Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)   

150 150801 0 3574 3104 -65116 129537 92903

0 0 0 0 0 0Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0

58 0 0 0 0 0Багаторічні насадження 170 53 0 0 0 0 58 53

20 0 0 0 0 0Інші основні засоби   180 18 0 0 1 0 20 17

0

у тому числі     

16

первісної 
(пере-

оціненої) 
вартості 

зносу первісна 
(пере-

оцінена) 
вартість

знос

0

17
0

18
0

19

0 0 0 0

0 0 118436 59539

0 0 10543 8273

0 0 1006 932

0 0 14268 10802

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

одержані за 
фінансовою орендою

передані в 
оперативну оренду

21873 0 0 375 0 0Інвестиційна нерухомість 105 10430 0 0 0 0 21873 10805 0 0 21873 10805
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1 2 3 5 6 8 10 11 124 7 9 13 14 15
234 12 0 10 0 0Бібліотечні фонди     190 192 0 0 0 0 246 202

332031 112801 0 93410 0 0Малоцінні необоротні  
матеріальні активи  

200 166671 0 72742 72742 0 372090 187339

0 0 0 0 0 0Тимчасові (нетитульні)
споруди             

210 0 0 0 0 0 0 0

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

14411 667 0 146 0 0Інвентарна тара       230 7205 0 43 31 0 15035 7320

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

98 0 0 1 0 0Інші необоротні    
матеріальні активи

250 49 0 0 0 0 98 50

5179639 410006 0 211463 0 0Разом 260 3118011 0 121097 113538 4379 5468548 3220315

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

                                      вартість оформлених у заставу основних засобів

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

                                      первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

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

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

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

16532

1118513

41899

1266008

0

0

16234

4402

16 17 18 19
0 0 0 0

0 0 192 96

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 166318 90447

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

                                      основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 0(2641)

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

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

Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

Капітальне будівництво           280

Придбання (виготовлення) основних засобів 290

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів 310

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів

320

Інші 330

Разом 340

316292 1664282

31669 5893

112195

263

515

0

460934 1708546

0

0

3671

34700

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника       Код  рядка За рік На кінець року 

1     2 3 4

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в:

                  асоційовані підприємства 

350

                  дочірні підприємства 360

                  спільну діяльність   370

Б. Інші фінансові інвестиції в:

                  частки і паї у статутному капіталі

                  інших підприємств

380

                  акції  390

                  облігації 400

                   інші 410

-54591 679933

24941 928317

0

0

-72

0

178553 1528161

0

32289

0

0

довгострокові поточні

5

0

0

2000

0

0

0

0

Разом 420 148831 3168700 2000

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

                                                                                                 за собівартістю                             (421)

                                                                                                за справедливою вартістю            (422)

                                                                                                за амортизованою собівартістю    (423)

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

                                                                                                за справедливою вартістю            (425)

                                                                                                за амортизованою собівартістю   (426)

32289

1528161

0

2000

0

0

  капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість           (341)

  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

1884

З рядка 340 графа 3
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V. Доходи і витрати

Найменування показника       Код  рядка Доходи Витрати 

1     2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати

  Операційна оренда активів

440

  Операційна курсова різниця       450

  Реалізація інших оборотних  активів  460

  Штрафи, пені, неустойки          470

  Утримання об'єктів житлово-комунального

  соціально-культурного призначення

480

   Інші операційні доходи і витрати 490

       у тому числі: відрахування до резерву

       сумнівних боргів

491

6648 3719

96110 93865

256788

357

6026

10543389

2451

10447963

24036

2964

122291

       непродуктивні витрати і втрати     492

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в:      асоційовані підприємства 

500

                                 дочірні підприємства 510

                                 спільну діяльність 520

В. Інші фінансові доходи і витрати

       Дивіденди  

530

       Проценти 540

       Фінансова оренда активів         550

15420

120978 101714

638

0

0

0 0

174205

0

5945

        Інші фінансові доходи і витрати             560

Г. Інші доходи і витрати          

        Реалізація фінансових інвестицій

570

        Доходи від об'єднання підприємств 580

        Результат оцінки корисності 590

        Неопераційна курсова різниця     600

        Безоплатно одержані активи       610

        Списання необоротних активів     620

0 34288

14298 14284

0

0

0

134

10976

0

5254

0

X

X

X

X

        Інші доходи і витрати            630 201350 27652

X

X

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

послугами)                                                                                                (631)

241

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за 

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 

сторонами                                                                                                 (632)
0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості 

продукції основної діяльності                                                                   (633)

0
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Види забезпечень і резервів 

Код  

рядка

Залишок

на початок

року

1     2 3

Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам  

710

Забезпечення наступних витрат на додаткове 

пенсійне забезпечення

720

Забезпечення наступних витрат на виконання 

гарантійних зобов'язань

730

Забезпечення наступних витрат на 

реструктуризацію 

740

Забезпечення наступних витрат на виконання 

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

  760

 770

58155

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів 775 73366

нарахо-

вано   

(створено)

4

101616

0

0

0

0

0

0

2451

додаткові  

відраху-

вання

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Викорис-

тано у 

звітному 

році

6

91359

0

0

0

0

0

0

757

Сторно-

вано 

невико-

ристану 

суму у 

звітному 

році

7

0

0

0

0

0

0

0

69882

Сума 

очікуваного 

відшкоду-

вання витрат 

іншою 

стороною,

що врахована 

при оцінці 

забезпечення

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок

на кінець

року

9

68412

0

0

0

0

0

0

5178

Збільшення

 за звітний рік

Разом 780 131521 104067 0 92116 69882 0 73590

VI. Грошові кошти

Найменування показника       Код  рядка На кінець року

1     2 3

Каса         640

Поточний рахунок у банку                650

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові

книжки)

660

Грошові кошти в дорозі                  670

Еквіваленти грошових коштів             680

Разом 690

46

93855

242419

726

227

337273

VII. Забезпечення і резерви

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

(691)

0
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VIII. Запаси

Найменування показника       Код  рядка Балансова 

вартість на кінець 

року

Переоцінка за рік

1     2 3 4

Сировина і матеріали    800

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби

810

Паливо 820

Тара і тарні матеріали  830

Будівельні матеріали    840

Запасні частини         850

Матеріали сільськогосподарського 

призначення

860

370201 0

1070 0

98494

5259

35819

165169

2098 0

0

0

0

0

збільшення чистої 

вартості реалізації*

уцінка

5

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи 870 9400 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880

Незавершене виробництво     890

Готова продукція              900

Товари 910

38199

341812

19080

8724 0

0

0

0

0

1973

13007

0

Разом  920 1095325 0 14980

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

                                                                                                             переданих у переробку         (922)

                                                                                                             оформлених в заставу           (923) 

                                                                                                             переданих на комісію           (924) 

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

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

0

37

0

0

7381

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника       Код  

рядка

Всього на 

кінець року
у т.ч. за строками непогашення

1     2 3 4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги

940

Інша поточна дебіторська заборгованість 950

666058 657113

702506 593235

до 12 

місяців

від 12 до 18 

місяців

від 18 до 36

 місяців

5

84

99258

6

402

7274

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості                                   (951) 4984

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами                               (952) 37102

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу                                                   (926) 265
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат          960

Визнано заборгованістю винних осіб у 

звітному році

970

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 

винуватців за якими на кінець року не 

прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

440

6

282

 XI. Будівельні контракти

Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний 

рік                           

1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:  

            валова замовників                              1120 0

            валова замовникам                                     1130 0

            з авансів отриманих                          1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року       1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами

1160 0

 

XII. Податок на прибуток

Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Поточний податок на прибуток           1210

Відстрочені податкові активи:        

  на початок звітного року        

1220

  на кінець звітного року              1225

Відстрочені податкові зобов'язання:  

  на початок звітного року 

1230

  на кінець звітного року              1235

Включено до Звіту про фінансові результати - 

             усього

1240

             у тому числі:                  

                поточний податок на прибуток  

1241

12520

456170

403020

0

0

65670

12520

                зменшення (збільшення) відстрочених

                податкових активів

1242 53150

                збільшення (зменшення) відстрочених

                податкових зобов'язань

1243

Відображено у складі власного капіталу  - 

            усього                       

1250

            у тому числі:                 

              поточний податок на прибуток     

1251

              зменшення (збільшення) відстрочених

              податкових активів 

1252

0

0

0

0

збільшення (зменшення) відстрочених 

              податкових зобов'язань             

1253 0
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника       Код  рядка Сума

1     2 3

Нараховано за звітний рік                        1300

Використано за рік - усього             1310

в тому числі на:        

 будівництво об'єктів      

1311

 придбання (виготовлення) та поліпшення

 основних засобів

1312

       з них машини та обладнання                   1313

  придбання (створення) нематеріальних 

  активів                       

1314

  погашення отриманих на капітальні 

  інвестиції позик

1315

211638

246631

169216

77415

77415

0

0

                1316 0

               1317 0
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769 515 502 0 782 118

Групи біологічних

активів

 

Код 

ряд-

ка

залишок на 

початок року

надій-

шло

 за рік

вибуло за рік

Обліковуються за первісною вартістю

вигоди 

від 

віднов-

лення 

корис-

ності

первісна 

вартість

Інші зміни за рік

Довгострокові біологічні активи - 

усього в тому числі:

1410

1 2 3 5 6 8 10 11 12

XIV. Біологічні активи

первісна 

вартість

накопи-

чена 

аморти-

зація

149

4

первісна 

вартість

накопи-

чена 

аморти-

зація

нарахо-

вано 

аморти-

зації за 

рік

втрати 

від змен-

шення 

корис-

ності

149

7

118 0

9

накопи-

чена 

аморти-

зація

залишок 

на 

початок 

року

надій-

шло за 

рік

зміни 

вартості 

за рік

0

13

0

14

0

15

769 515 502 0 782 118продуктивна худоба 1412 149 149 118 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01414 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0

5092 15672 11364 0 9400Поточні біологічні активи - усього

в тому числі:

1420 0 0 0 0

5092 15672 11364 0 9400тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 0 0 0

0 0 0 0 0біологічні активи в стані біологічних 

перетворень (крім тварин на 

вирощуванні та відгодівлі)

1422 0 0 0 0

0 0 0 0 01423 0 0 0 0

0

16

вибуло 

за рік

залишок 

на 

кінець 

року

0

17

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0

залишок на кінець 

року

0 0 0 0 0інші поточні біологічні активи 1424 0 0 0 0 0 0

5861 16187 11866 0 10182 118Разом 1430 149 149 118 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14       вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування                                           (1431)

З рядка 1430 графа 6 і графа 16       залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів

                                                          і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій                              (1432)

0

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17     балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

                                                          власності                                                                                                                                                            (1433) 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0Продукція та додаткові біологічні 

активи рослинництва - усього

1500

1 2 3 5 6 8 10 11

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

4

0

7

0

9

0 0 0 0    з них:

       пшениця

1511 0 0

0 0 0 0       соя 1512 0 0

0 0 0 0соняшник 1513 0 0

0 0 0 0ріпак 1514 0 0

0 0 0 0цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0

0 0 0 0картопля 1516 0 0

0 0 0 0плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0

0 0 0 0інша продукція рослинництва 1518 0 0

0 0 0 0зернові і зернобобові 1510 0 0

    у тому числі:

0 0 0 0додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0

0 0 0 0Продукція та додаткові біологічні 

активи тваринництва - усього

1520 0 0

0 0 0 0приріст живої маси - усього 1530 0 0

0 0 0 0    з нього:

    великої рогатої худоби

1531 0 0

0 0 0 0    свиней 1532 0 0

0 0 0 0молоко 1533 0 0

0 0 0 0вовна 1534 0 0

0 0 0 0яйця 1535 0 0

    у тому числі:

0 0 0 0інша продукція тваринництва 1536 0 0

0 0 0 0додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0

0 0 0 0продукція рибництва 1538 0 0

0 0 0 01539 0 0

Результат від первісного 

визнанняНайменування показника

 

Код 

ряд-

ка
дохід реалізації первісного 

визнання та 

реалізації 

Вартість 

первісного 

визнання

Витрати, 

пов'язані з 

біологічни-

ми перетво-

реннями

витрати

Уцінка Виручка від 

реалізації

Собівар-

тість 

реалізації

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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0000 0 0 0Сільськогосподарська продукція та 

додаткові біологічні активи - разом

1540 0 0( ( () ) )

1 2 3 5 6 8 10 114 7 9

Сацький Віталій Антонович

Белеуш Анатолій Васильович

Керівник

Головний 

бухгалтер
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