
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Відкрите акціонерне товариство 
“Запоріжсталь” 

Узагальнена окрема фінансова 
звітність, підготовлена на основі 

витягу з перевіреної аудитом 
окремої фінансової звітності, 

складеної згідно з Міжнародними 
стандартами фінансової звітності 

та законодавством України на 
дату та за рік, що закінчився 

31 грудня 2012 р. 

Ця узагальнена окрема фінансова звітність складається з 11 cторінок 
 



 
 

 Відкрите акціонерне товариство “Запоріжсталь” 
 

Зміст 

Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів)  

Узагальнений окремий звіт про фінансовий стан 3 

Узагальнений окремий звіт про сукупний дохід 5 

Узагальнений окремий звіт про рух грошових коштів 7 

Узагальнений окремий звіт про зміни у власному капіталі 9 

Основа складання узагальненої окремої фінансової  

    звітності 11 
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Відкрите акціонерне товариство “Запоріжсталь” 
Узагальнена окрема фінансова звітність, підготовлена на основі витягу з 

перевіреної аудитом окремої фінансової звітності, складеної згідно з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності та законодавством України, 

на дату та за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 
Узагальнений окремий звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 р. 

 
 

КОДИ
Дата  (рік, місяць, число) 2012.12.31

Підприємство ВАТ "Запоріжсталь" за ЄДРПОУ 00191230
Територія м. Запоріжжя за КОАТУУ 1210136600
Організаційно-правова форма 
господарювання

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ
231

Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД 24.10
Середня кількість працівників (1) 18063
Одиниця виміру: у тисячах гривень
Адреса
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Форма № 1 код за ДКУД 1801001

Код 
рядка

На кінець звітного 
періоду

На початок 
звітного періоду

2 3 4
      
      

010 265                          314                           
011 265                          3,880                         
012 -                           (3,566)                       
020 1,252,004                2,323,986                   

030 7,843,516                5,934,926                   
031 7,843,516                7,405,835                   
032 -                           (1,470,909)                 

035 1,059                       664                           
036 1,059                       782                           
037 -                           (118)                          

040 -                           -                            
045 1,408,503                1,414,602                   
050 6,003                       -                            
055 6,123                       43,458                       
056 6,123                       43,458                       
057 -                           -                            
060 -                           -                            
065 -                           -                            
070 42,117                     528,832                     
080 10,559,590              10,246,782              

100 967,737                   610,137                     
110 6,687                       9,400                         
120 335,222                   341,812                     
130 17,797                     19,080                       
140 4,466                       8,975                         
150 12,761                     13,271                       

160 559,568                   634,863                     
161 591,840                   636,060                     
162 (32,272)                    (1,197)                       

170 954,608                   572,687                     
180 33,062                     122,919                     
190 1,156                       1,520                         
200 -                           -                            
210 91,672                     20,070                       
220 2,000                       2,000                         

-                            
230 52,047                     27,132                       
231 42                            46                             
240 56,949                     74,992                       
250 5,320                       1,734                         
260 3,101,052                2,460,592                
270 37,016                     -                            
275 265                          -                            
280 13,697,923              12,707,374              

Інші оборотні активи
Усього за розділом II  (3)

ІІІ.  Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові  кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
з рядка 230 у т.ч. в касі
в іноземній валюті

резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків

Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість

Усього за розділом I
II. Оборотні  активи

Запаси:
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво

Інші необоротні активи
Залишкова вартість гудвілу
Відстрочені податкові активи
знос інвестиційної нерухомості
первісна вартість інвестиційної нерухомості
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Довгострокова дебіторська заборгованість
інші фінансові інвестиції
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
Довгострокові фінансові інвестиції:
накопичена амортизація
первісна вартість
справедлива (залишкова) вартість
Довгострокові біологічні активи: 
знос
первісна вартість (2)
залишкова вартість
Основні засоби: 

  I. Необоротні  активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість (2)
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції (2)

69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, б.72

Баланс
 на 31 Грудня 2012

Актив

1

Баланс тут і надалі має назву “Узагальнений окремий звіт про фінансовий стан”.  



 
 

 4 

 Відкрите акціонерне товариство “Запоріжсталь” 
Узагальнена окрема фінансова звітність, підготовлена на основі витягу з 

перевіреної аудитом окремої фінансової звітності, складеної згідно з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності та законодавством України, 

на дату та за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 
Узагальнений окремий звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 р. 

(продовження) 

 

Код 
рядка

На кінець звітного 
періоду

На початок 
звітного періоду

2 3 4

300 660,920                   660,920                     
310 -                           -                            
320 -                           -                            
330 5,136,909                4,142,508                   
340 506,200                   506,200                     
350 49,260                     1,095,296                   
360 -                           -                            
370 -                           -                            
380 6,353,289                6,404,924                

400 720,283                   695,231                     
410 -                           -                            
420 1,094                       1,322                         
430 721,377                   696,553                   

440 262,000                   -                            
450 -                           26,467                       
460 416,092                   287,068                     
470 -                           -                            
480 678,092                   313,535                   

500 1,260,879                2,074,721                   
510 -                           -                            
520 111,031                   155,750                     
530 3,569,399                2,008,918                   

       
540 561,824                   534,135                     
550 18,334                     15,976                       
560 1,377                       2,553                         
570 18,565                     21,691                       
580 44,611                     51,939                       
590 13,974                     13,974                       
600 -                           -                            
605 -                           -                            
610 344,450                   412,705                     
620 5,944,444                5,292,362                
630 721                          -                            
640 13,697,923              12,707,374              

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) Рядки 011, 020, 031 графи 3 представлені переоціненою вартістю нематеріальних активів, 
    незавершеного капітального будівництва та основних засобів відповідно
(3) Рядок 260 Усього поточних активів слід розраховувати разом із рядками 270 і 275 у розмірі 37,016 тисяч гривень і 
       265 тисяч гривень, відповідно на 31 грудня 2012 р., що разом складають 3,138,333 тисячі гривень на 31 грудня 2012 р.

      (1 cічня 2012: 2,460,592 тисячі гривень)
(4) Рядок 330 Інший додатковий капітал представлений резервом дооцінки основних засобів та незавершених капітальних інвестицій

(6)  Рядок 480 Довгострокові зобов'язання слід розраховувати разом з рядком 430 у розмірі 
    721,377 тисяч гривень на 31 грудня 2012 р. (1 січня 2012: 696,553 тисяч гривень), що разом складають 
    1,399,469 тисяч гривень на 31 грудня 2012 р. (1 січня 2012: 1,010,088 тисяч гривень)
(7)  Рядок 620 Усього поточних зобов'язань слід розраховувати разом із рядком 630 у розмірі 721 тисяча гривень 
     на 31 грудня 2012 р., що разом складають 5,945,165 тисяч гривень на 31 грудня 2012 (1 січня 2012: 5,292,362 тисяч гривень)
    Усього зобов'язаня слід розраховувати як суму рядків 430, 480, 620 та 630, що разом складають 7,344,634 тисяч гривень
     на 31 грудня 2012 (1 січня 2012: 6,302,450 тисяч гривень)

Керівник
підпис прізвище

Головний бухгалтер
підпис прізвище

Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом ІV (7)

V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

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

з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
з утримання необоротних активів та груп вибуття для продажу

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом

Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові  зобов'язання
Усього за розділом ІІI (6)

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування (5)
Усього за розділом ІІ

ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банку

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

1
І.  Власний капітал

Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал (4)

Пасив
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 Відкрите акціонерне товариство “Запоріжсталь” 
Узагальнена окрема фінансова звітність, підготовлена на основі витягу з 

перевіреної аудитом окремої фінансової звітності, складеної згідно з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності та законодавством України,  

на дату та за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 
Узагальнений окремий звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 

 
 

К О Д И
Дата  (рік, місяць, число) 2012.12.31

Підприємство ВАТ "Запоріжсталь" за ЄДРПОУ 00191230
Територія м. Запоріжжя за КОАТУУ 1210136600

за КОПФГ 06024

Відкрите акціонерне товариство за СПОДУ 231

за КВЕД 24.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

     Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 Код За звітний
рядка період

2 3
010 16,694,161        
015 (1,020,483)         
020 -                         
025 -                         
030 (113,263)            
035 15,560,415        
040 (14,881,913)       

050 678,502             
055 -                         
060 151,093             
061 -                         
070 (482,323)            
080 (653,881)            
090 (650,653)            
091 -                         

100 -                         
105 (957,262)            
110 -                         
120 129,026             

  Інші доходи (1) 130 161,340             
140 (290,124)            
150 -                         
160 (675,340)            
165 -                         

170 -                         
175 (1,632,360)         
176 -                         
177 -                         
180 -                         
185 144,536             

190 -                         
195 (1,487,824)         

200 -                         
205 -                         
210 -                         

  Фінансові результати від звичайної діяльності:
    прибуток
    збиток
  Надзвичайні:
    доходи
    витрати
  Податки з надзвичайного прибутку

  Дохід з податку на прибуток

  Фінансові витрати
  Витрати від участі в капіталі
  Інші витрати

  Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
    прибуток
    збиток
    у т.ч.прибуток від припиненої діяльності
    у т.ч.збиток від припиненої діяльності
  Податок на прибуток від звичайної діяльності

  Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
  Валовий:

  Інші фінансові доходи

    збиток
  Інші операційні доходи 

  Адміністративні витрати
  Витрати на збут
  Інші операційні витрати

  Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток
    збиток
  Доход від участі в капіталі

    прибуток

Орган державного управління

Організаційно-правова форма 
господарювання

Вид економічної діяльності

Акціонерні товариства відкритого типу, 
створені на основі державних підприємств

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

  Інші податки, збори та обов'язкові платежи, вирахувані з доходу
  Інші вирахування з доходу

Стаття

1
  Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
  Податок на додану вартість
  Акцизний збір

Звіт про фінансові результати тут і надалі має назву “Узагальнений окремий звіт про сукупний 
дохід”. 
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 Відкрите акціонерне товариство “Запоріжсталь” 
Узагальнена окрема фінансова звітність, підготовлена на основі витягу з  

перевіреної аудитом окремої фінансової звітності, складеної згідно з  
Міжнародними стандартами фінансової звітності та законодавством України,  

на дату та за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 
Узагальнений окремий звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 

(продовження) 

 
 

 Код За звітний
рядка період

2 3

220 -                         
225 (1,487,824)         
226 -                         

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

Інший сукупний дохід
за 2012 рік

 Код За звітний
рядка період

1,709,749          
(273,560)            

1,436,189          
(51,635)              

ІІ.  ЕЛЕМЕНТИ   ОПЕРАЦІЙНИХ    ВИТРАТ

Код За звітний
рядка період

2 3
230 13,274,840        
240 1,156,427          
250 436,023             
260 677,550             
270 1,127,004          
280 16,671,844        

III.  РОЗРАХУНОК   ПОКАЗНИКІВ   ПРИБУТКОВОСТІ   АКЦІЙ

2 3
300 2,643,681,779   

  Скоригована середньорічна кількість простих акцій, штук 310 2,643,681,779   
320 (0.563)                
330 (0.563)                
340

   Фінансовий результат від операційної діяльності слід розраховувати як суму рядків 105, 130 та 160, 
    що складає 1,471,262 тисяч гривень

Керівник
підпис прізвище

Головний бухгалтер
підпис прізвище

1

 За звітний 
період 

1
  Матеріальні витрати
  Витрати на оплату праці
  Відрахування на соціальні заходи
  Амортизація

Найменування  показника

  Дивіденди на одну просту акцію, грн

  Інші операційні витрати
  Разом

Назва  статті
Код 

рядка
1

  Середньорічна кількість простих акцій, штук

   Чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію, грн
  Скоригований чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію, грн

  Чистий:
    прибуток
    збиток

Стаття

Податок на інший сукупний дохід
Усього інший сукупний дохід
Усього сукупний збиток

Стаття

Інший сукупний дохід за рік
Переоцінка основних засобів та незавершених капітальних інвестицій
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 Відкрите акціонерне товариство “Запоріжсталь” 
Узагальнена окрема фінансова звітність, підготовлена на основі витягу з  

перевіреної аудитом окремої фінансової звітності, складеної згідно з  
Міжнародними стандартами фінансової звітності та законодавством України, 

 на дату та за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 
Узагальнений окремий звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 

 
 

 
 
 

К О Д И
                                                                                                                                 Дата /рік, місяць, число/ 2012.12.31
Підприємство ВАТ "Запоріжсталь" за ЄДРПОУ 00191230
Територія                     м. Запоріжжя за КОАТУУ 1210136600

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД 24.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру : тис. грн.

Форма № 3                  Код за ДКУД 1801004

За звітний
період

3

4,285,780              
510                        

12,440,421            
47                          

3,873                     
1,325,999              

2                            
15                          

178                        
415                        

160,162                 

(10,303,480)           
(4,825,599)             

(2,314)                    
(971,312)                

(5,227)                    
-                             

(2,041)                    
(482,044)                
(293,554)                

(28,616)                  
(265,019)                

1,038,196              
-                             

1,038,196              

Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020
Повернення авансів 030

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010

Код

1 2

Стаття

Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045

Авансів 095
Повернення авансів 100
Працівникам 105

Інші надходження 080
Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 090

Відрахувань на соціальні заходи 125
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130
Цільових внесків 140

Витрат на відрядження 110
Зобов’язань з податку на додану вартість 115
Зобов’язань з податку на прибуток 120

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170

Інші витрачання 145
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150
Рух коштів від надзвичайних подій 160

Організаційно-правова форма 
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 Відкрите акціонерне товариство “Запоріжсталь” 
Узагальнена окрема фінансова звітність, підготовлена на основі витягу з  

перевіреної аудитом окремої фінансової звітності, складеної згідно з  
Міжнародними стандартами фінансової звітності та законодавством України, 

 на дату та за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 
Узагальнений окремий звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 

(продовження) 

 

За звітний
період

3

35,676                   
17,121                   

-                             

-                             
1,764                     

-                             

(1,176)                    
(182,530)                

-                             
(58,172)                  

(187,317)                
-                             

(187,317)                

-                             
-                             

164,918                 
(724,044)                

(285,849)                
(844,975)                

-                             
(844,975)                

5,904                     
102,124                 

968                        
108,996                 

(1)  Рядок 360 Інші платежі в основному представлений виплаченими відсотками у розмірі 176,991 тисяч гривень
       та виплатами згідно переуступленням боргу в розмірі 102,272 тисяч гривень

Керівник
підпис прізвище

Головний бухгалтер
підпис прізвище

Залишок коштів на кінець року 430

Чистий рух коштів за звітний період 400
Залишок коштів на початок року 410
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390

Погашення позик 340
Сплачені дивіденди 350
Інші платежі (1) 360

Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320
Інші надходження 330

Код

1 2

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300

            необоротних активів 250
            майнових комплексів 260
Інші платежі 270

Інші надходження 230
Придбання:

            фінансових інвестицій 240

Отримані: 
            відсотки 210
            дивіденди 220

            фінансових інвестицій 180
            необоротних активів 190
            майнових комплексів 200

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Стаття
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 Відкрите акціонерне товариство “Запоріжсталь” 
Узагальнена окрема фінансова звітність, підготовлена на основі витягу з  

перевіреної аудитом окремої фінансової звітності, складеної згідно з  
Міжнародними стандартами фінансової звітності та законодавством України,  

на дату та за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 
Узагальнений окремий звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 

 
 

КОДИ
Дата  (рік, місяць, число) 2012.12.31

Підприємство ВАТ "Запоріжсталь" за ЄДРПОУ 00191230
Територія м. Запоріжжя за КОАТУУ 1210136600
Орган державного управління за КОПФГ 06024
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за СПОДУ 231
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД 24.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма №. 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код     
рядка

Статутний          
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений       

капітал

Інший додатко-    
вий капітал (3)

Резервний          
капітал (4)

Нерозподіле- 
ний прибуток

Неоплачений     
капітал

Вилучений 
капітал

Разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
010 660,920          -                      -                      4,142,508        506,200           1,095,296        -                      -                      6,404,924       

020 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
030 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
040 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
050 660,920          -                      -                      4,142,508        506,200           1,095,296        -                      -                      6,404,924       

060 -                      -                      -                      1,785,390        -                      -                      -                      -                      1,785,390       
070 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
080 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      

090 -                      -                      -                      (349,201)          -                      -                      -                      -                      (349,201)         
100 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
110 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      

120 -                      -                      -                      (441,788)          -                      441,788           -                      -                      -                      

130 -                      -                      -                      -                       -                      (1,487,824)      -                      -                      (1,487,824)      

Інші зміни

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок

Скоригований залишок на початок 
Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів (1), за 
вирахуванням відстроченого податку
Уцінка основних засобів
Дооцінка незавершеного будівництва
Уцінка незавершеного будівництва (1), за 
вирахуванням відстроченого податку
Дооцінка нематеріальних активів
Уцінка нематеріальних активів
Амортизація дооцінки та коригування 
індексації (2)
Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Звіт про власний капітал тут і надалі має назву “Узагальнений окремий звіт про зміни у власному капіталі”. 
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 Відкрите акціонерне товариство “Запоріжсталь” 
Узагальнена окрема фінансова звітність, підготовлена на основі витягу з  

перевіреної аудитом окремої фінансової звітності, складеної згідно з  
Міжнародними стандартами фінансової звітності та законодавством України,  

на дату та за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 
Узагальнений окремий звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. 

(продовження) 

 

Стаття
Код     

рядка
Статутний          

капітал
Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений       

капітал

Інший додатко-      
вий капітал

Резервний          
капітал

Нерозподіле- 
ний прибуток

Неоплачений     
капітал

Вилучений 
капітал Разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

140 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      

150 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
160 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      

170 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      

180 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
190 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      

200
-                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      

210 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
220 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
230 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
240 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
250 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      

260 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
270 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
280 -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      
290 -                      -                      -                      994,401           -                      (1,046,036)      -                      -                      (51,635)           
300 660,920          -                      -                      5,136,909        506,200           49,260             -                      -                      6,353,289       

(1) Рядок 060 та рядок 090 графи 6 представлений переоцінкою основних засобів та незавершених капітальних інвестицій, що визнається у звіті про сукупні доходи, за вирахуванням відстроченого податку
(2) Рядок 120 графи 6 та графи 8 представлений амортизацією та вибуттям дооцінки, що визнається у звіті про сукупні доходи
(3) Графа 6 Інший додатковий капітал представлений резервом дооцінки основних засобів та незавершених капітальних інвестицій, за вирахуванням відстроченого податку
(4) Графа 7 Резервний капітал представлена капіталом, що обмежений до розподілу між акціонерами у відповідності до Статуту Компанії. Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутк
     Усього інший сукупний дохід в сумі 1,436,189 тисяч гривень представлений Рядками 060, 090, 120, що визнається за вирахуванням відстроченого податку

Керівник
підпис прізвище

Головний бухгалтер
підпис прізвище

Розподіл прибутку: 
1

Анулювання викуплених акцій (часток)

Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до статутного 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства  
Внески учасників: 
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)

Разом змін в капіталі
Залишок на кінець року

Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків
Безкоштовно отримані активи 
Інші зміни

 



http://www.zaporizhstal.com/�

	1 Основа складання узагальненої окремої фінансової звітності

