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

Тимошенко Павло Геннадiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00190977
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Жовтневий, 50066, м.Кривий Рiг, 5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 4105301 (0564) 513282
6. Електронна поштова адреса
cgok@cgok.dp.ua

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

30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
3. Річна інформація розміщена
на власній сторінці

80(3877) Бюлетень.Цiннi папери України

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://cgok.metinvestholding.com/ua/about/info
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

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

X

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

X

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

33. Примітки

п.3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не
заповнюється - протягом звiтного перiоду ПАТ "ЦГЗК" не приймав участi в
створеннi юридичних осiб.
п.4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється –
посада корпоративного секретаря не передбачена Статутом ПАТ "ЦГЗК".
п.12. 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" не
являється емiтентом облiгацiй.
п.12. 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтом, не заповнюється ПАТ "ЦГЗК" не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв, емiсiя яких
пiдлягає реєстрацiї.
п.12. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК"
не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв, що пiдлягають реєстрацiї.
п.15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не
заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв,
що пiдлягають реєстрацiї.
пп. з 18 по 27 не заповнюються - ПАТ "ЦГЗК" не здiйснювало випуск
iпотечних облiгацiй i сертифiкатiв ФОН.
п.28 Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не заповнюється - згiдно
вимог Положення № 2826 вiд 03.12.2013р. емiтент надає текст аудиторського

висновку (звiту).
п.30. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку, не заповнюється - згiдно вимог
чинного законодавства ПАТ "ЦГЗК" як публiчне акцiонерне товариство надає
рiчну фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк, яка складена за Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi. ПАТ «ЦГЗК» має дочiрнi пiдприємства i
складає та подає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
п.32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" не
здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №565045
3. Дата проведення державної реєстрації
17.01.1997
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
292952750
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5544
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
07.10 Добування залiзних руд
38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється згiдно вимог Положення № 2826 вiд
03.12.2013р. - Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат являється акцiонерним товариством.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
м.Донецьк
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26006962481658
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
м.Донецьк

5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26003962481952
12. 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

Спецiальний дозвiл на користування надрами родовища
"Велика Глеюватка"

2438

11.04.2001

Державна служба
геологiї та надр
України

11.04.2030

Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами
Петрiвського родовища

У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства по
закiнченню термiну дiї дозволу його дiю буде подовжено.

2439
Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами
Артемiвського родовища

Спецiальний дозвiл на користування надрами родовища
шахти iм.Орджонiкiдзе
Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами шахти
"Гiгант-Глибока"
Опис

Дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря стацiонарними джерелами

Державна служба
геологiї та надр
України

11.04.2030

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню
термiну дiї дозволу його дiю буде подовжено.

2437
Опис

11.04.2001

11.04.2001

Державна служба
геологiї та надр
України

11.04.2030

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню
термiну дiї дозволу його дiю буде подовжено.

2582

23.11.2001

Державна служба
геологiї та надр
України

23.11.2017

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню
термiну дiї дозволу його дiю буде подовжено.

3399

02.09.2004

Державна служба
геологiї та надр
України

01.09.2014

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню
термiну дiї дозволу його дiю буде подовжено.

Державне
управлiння
охорони
1211036600навколишнього
06.04.2011
399
природного
середовища в
Днiпропетровськiй
областi

24.09.2014

В зв'язку iз закiнченням термiну дiї попереднього дозволу
Товариством отримано новi Дозволи на викиди
забруднюючих
речовин
в
атмосферне
повiтря
стацiонарними джерелами № 1211036600-399, №
Опис 1211036600-400, № 1211036600-401, № 1211036600-402 за
фактичним мiсцезнаходженням об'єктiв ПАТ "ЦГЗК" в
Днiпропетровськiй областi (4 об'єкта). У вiдповiдностi до
чинного законодавства по закiнченню термiну дiї дозволiв
їх дiю буде подовжено.

Дозвiл на викид забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря стацiонарними джерелами

352495510007.04.2011
36

Державне
управлiння
охорони
навколишнього
природного
середовища в
Кiровоградськiй
областi

18.09.2014

В зв'язку iз закiнченням термiну дiї попереднього дозволу
Товариством отримано новi Дозволи на викиди
забруднюючих
речовин
в
атмосферне
повiтря
стацiонарними джерелами № 3524955100-36, №
Опис
3524955100-37 за фактичним мiсцезнаходженням об'єктiв
ПАТ "ЦГЗК" в Кiровоградськiй областi (2 об'єкта) . У
вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню
термiну дiї дозволiв їх дiю буде подовжено.

Дозвiл на розмiщення вiдходiв

18-3

05.06.2012

Державне
управлiння
охорони
навколишнього
природного
середовища в
Кiровоградськiй
областi

01.01.2014

Товариством 26.12.2013 року було отримано новий дозвiл
№18-9 на розмiщення вiдходiв термiном дiї до 01.01.2017
Опис
року. По закiнченню термiну дiї дозволу його дiю буде
подовжено.

Дозвiл на розмiщення вiдходiв

48

Опис

Дозвiл на спецiальне водокористування

Державне
управлiння
охорони
навколишнього
23.07.2012
природного
середовища в
Днiпропетровськiй
областi

01.01.2014

По закiнченню термiну дiї дозволу його дiю буде
подовжено.

11277

23.09.2011

Державне
управлiння
охорони
навколишнього
природного
середовища в

22.09.2014

Кiровоградськiй
областi
Опис

Дозвiл на спецiальне водокористування

По закiнченню термiну дiї дозволу його дiю буде
подовжено.

03263

Опис

Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi,
пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури

Державне
управлiння
охорони
навколишнього
13.05.2013
природного
середовища в
Днiпропетровськiй
областi

01.05.2014

По закiнченню термiну дiї дозволу його дiю буде
подовжено.

АГ
№575413

15.04.2011

Мiнiстерство
регiонального
розвитку та
будiвництва
України.

12.11.2014

Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiю буде подовжено.

АВ
№586155

Лiцензiя на надання освiтнiх послуг

09.08.2011

Мiнiстерство
освiти i науки,
молодi та спорту
України

30.06.2014

Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiю буде подовжено.

Лiцензiя на надання послуг з перевезення пасажирiв i
небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

АГ
№587013

Мiнiстерство
транспорту та
зв'язку України
07.07.2011 Головна державна Необмежена
iнспекцiя на
автомобiльному
транспортi

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений.

Лiцензiя на надання послуг фiксованого мiсцевого
телефонного зв'язку

АВ
№583046

13.05.2011

Нацiональна
комiсiя з питань
регулювання
зв'язку України

18.02.2015

Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiю буде подовжено.

Лiцензiя на дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого
випромiнювання

АА
№001569

20.09.2013

Центральна
держiнспекцiя з
ядерної
радiацiйної
безпеки
Держiнспекцiї
ядерного
регулювання
України

28.03.2015

Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiю буде подовжено.

Лiцензiя на надання послуг i виконання робiт
протипожежного призначення

Державний
департамент
09.12.2011
Необмежена
пожежної безпеки
МНС України

АГ
№595827

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений.

Лiцензiя на придбання, зберiгання, використання
прекурсорiв

Державна служба
України з
06.06.2013
контролю за
наркотиками

АЕ
№269526

06.06.2018

Опис По закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiю буде подовжено.

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

FitchRaitings

міжнародне рейтингове
агентство

17.12.2013

АА+(ukr)

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна
України

00032945

01133Україна м.Київ
вул.Кутузова, 18/9

0.0000

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)

н/д

н/д н/д

0.0000

Усього

0.0000

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 24321697 -

4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.04.2012 термiном на 3 роки
9) Опис
Iнформацiя щодо паспортних даних, року народження, освiти, стажу керiвної роботи та
попередньої посади не заповнюється - член Наглядової ради є юридичною особою.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЦГЗК", що були проведенi 19.04.2012 року (протокол №1),
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability
Company Metinvest B.V.) (Нiдерланди), реєстрацiйний №24321697, мiсцезнаходження:
Александерштраат 23, 2514JM Гаага, (Alexanderstraat 23, 2514 JM, The Hague, The Netherlands)
була обрана з 19 квiтня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства строком на 3
(три)
роки.
Згiдно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2013 року,
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства
та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом
та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу
Товариства.
Головними функцiями Наглядової ради Товариства є:
- визначення стратегiї розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;
- забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також врегулювання корпоративних
конфлiктiв;
- забезпечення ефективної дiяльностi Виконавчого органу Товариства.
До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань:
- затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi регулюють роботу органiв управлiння
Товариства та/або впливають або можуть вплинути на права та обов’язки акцiонерiв Товариства,
включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що
становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; Положення про
вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
- пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства;
- прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв Товариства (крiм акцiй),
випуск та/або iндосамент векселiв Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством цiнних паперiв (за виключенням акцiй);
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, що прямо передбаченi цим Статутом,
Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;

- обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання,
звiльнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числi розiрвання
цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду
Генерального директора Товариства;
- затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з
особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;
- прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна
Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати
його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна
Товариства;
- обрання незалежного аудитора Товариства для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг,
прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття
рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
- обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (за
винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття
рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав
власностi на акцiї Товариства або зберiгачу (депозитарнiй установi), затвердження умов договору
з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв;
- надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах, спiльних
пiдприємствах, iнших об'єднаннях та вихiд з них, про заснування та участь в iнших юридичних
особах (в тому числi шляхом набуття права власностi/придбання акцiй та iнших корпоративних
прав чи їх похiдних iнших юридичних осiб), пiдписання угод про створення, приєднання до
спiльної дiяльностi;
- прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов
договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про
акцiонернi товариства»;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- забезпечення надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi
65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю
цiнних паперiв Товариства або особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства;
затвердження умов договору, що укладатиметься зi зберiгачем цiнних паперiв Товариства або
депозитарiєм цiнних паперiв Товариства або iншою особою, яка веде облiк прав власностi на акцiї
Товариства, встановлення розмiру оплати їх послуг;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв
Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради
Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разi обрання), Секретаря
Наглядової ради Товариства (у разi обрання);
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах
акцiонерiв Товариства;
- прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах
Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
- iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;

- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби
внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього
аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту
Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства,
визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання
членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для
вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства, в тому числi шляхом
затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової ради Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдповiдно до статей
79-89 Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж акцiонерами
Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери;
- розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi
Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень
щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй Виконавчого органу
Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної,
цiнової полiтики Товариства;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви
(у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо
безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi
необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує
1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй
перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк;
- надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної
фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги,
передбачених чинним законодавством);
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв
та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших
правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя
тощо);
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження
нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або
набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у
заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних
паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством
будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання
будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове
поручительство);
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або
вiдступлення права вимоги;
- прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення
облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про
розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об’ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв
Товариства;
- надання попереднього дозволу на укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi
способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших
необоротних активiв iз первiсною вартiстю (з урахуванням переоцiнки), що перевищує 1 000

000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю, або якщо загальна сума таких операцiй перевищує 10
000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, а стосовно таких операцiй та договорiв
щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
- надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, якщо
вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або
iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить
Товариству; надання Генеральному директору або iншiй особi, що визначена Наглядовою радою,
повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними
правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування;
- прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, крiм випадкiв,
передбачених пунктом 10.4. Статуту;
- прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства,
затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
- прийняття рiшення про обрання уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи
реєстру власникiв цiнних паперiв;
- надання попереднього дозволу на придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя,
реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть
(або вартiсть полiпшень) яких очiкувано перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за
одиницю, або якщо очiкувана загальна вартiсть таких операцiй перевищує 20 000 000,00 (двадцять
мiльйонiв) гривень на календарний рiк;
- надання попереднього дозволу на вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною
реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних
активiв iз первiсною вартiстю (з урахуванням переоцiнки), що перевищує 1 000 000,00 (один
мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцiй перевищує 10 000 000,00
(десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк;
- прийняття рiшення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства вiд виконання
обов’язкiв та призначення на цей строк, але не бiльш нiж на 30 (тридцять) календарних днiв особи,
що буде виконувати обов`язки Генерального директора;
- прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального
директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних
днiв або його звiльнення;
- надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинiв:
- будь-яких iнших правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного
виробництва тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом на рiк
перевищує 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) гривень;
- будь-якого правочину, якщо його сума дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на рiк, але не бiльше 25 вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з урахуванням пп.
15.13.35, 15.13.36 Статуту;
- надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч.
пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 2 (два) роки,
та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 2 (два) роки, за виключенням
правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких
перевищує 2 (два) роки – такi правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з
Наглядовою Радою;
- надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в
користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших
необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за
одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч)
гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими
договорами за календарний рiк перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень, а стосовно

укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
- попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто нових напрямкiв
дiяльностi Товариства поза рамками звичайної операцiйної дiяльностi, що пов’язанi з
капiтальними iнвестицiями, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 20 000
000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на рiк, або якi передбачають створення нової юридичної
особи;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або
внесення до них змiн та/або доповнень);
- надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довiреностей (доручень) чи
передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують
нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи
дозвiл Наглядової ради чи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за цим Статутом чи за чинним
законодавством;
- затвердження результатiв рiчної дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, визначення порядку розподiлу
прибутку / покриття збиткiв дочiрнiх пiдприємств;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства
згiдно iз законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Члени Наглядової ради Товариства мають право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений
чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю
йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку
денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової
ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв
Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це
Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової
ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства.
Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради
Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв,
передбачених Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства
неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової
ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати
виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання
Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi
з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб
конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних

наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї
Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним
законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової
ради Товариства.
У звiтнму перiодi Товариством з членом Наглядової ради укладено цивiльно-правовий договiр,
умови якого було затверджено на Загальних зборах акцiонерiв Товариства 18 квiтня 2013 року.
Згiдно зазначеного договору члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на
безоплатнiй основi. Iнформацiєю щодо обiймання будь-яких посад на iнших пiдприємствах
Товариство не володiє.
Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тимошенко Павло Геннадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 969158 23.09.1999 Дружкiвський МВ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища освiта, Українська iнженерно-педагогiчна академiя, 1997 р., спецiальнiсть - «Ливарне
виробництво чорних та кольорових металiв», iнженер-металург; Донецький державний
унiверситет, 2000 р., спецiальнiсть - «Фiнанси i кредит», економiст
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
24.04.2007–24.09.2010 - ЗАТ «КЗГО», Генеральний директор; з 27.09.2010 - ПАТ «ЦГЗК» (до
31.03.2011 – ВАТ «ЦГЗК»), Генеральний директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.09.2012 з 27.09.2012р. по 01.04.2014р. (включно)
9) Опис
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" вiд 24 вересня 2010
року (протокол №2) Тимошенка Павла Геннадiйовича (паспорт серiї ВВ 969158, виданий
Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 23.09.1999р.) обрано з 27 вересня 2010
року Генеральним директором ВАТ "ЦГЗК" термiном на 2 (два) роки. В зв’язку iз закiнченням
термiну дiї повноважень Генерального директора Наглядовою радою Товариства прийнято
рiшення №51 вiд 25.09.2012 року щодо обрання Тимошенка Павла Геннадiйовича на посаду
Генерального директора Публiчного акцiонерного товариства «Центральний гiрничозбагачувальний комбiнат» на термiн з 27 вересня 2012 року по 01 квiтня 2014 року включно.
Згiдно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2013 року,

керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган
Товариства – Генеральний директор. До компетенцiї Генерального директора Товариства
належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що
охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi
Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв.
Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед юридичними та
фiзичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й
органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї,
приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства:
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що
чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i
виключної компетенцiї цих органiв Товариства;
- розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiкоекономiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани
(бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти
про їх виконання;
- забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiкоекономiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та
перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та
розвитку, iнших планiв Товариства;
- реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради
Товариства, звiтує про їх виконання;
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;
- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок
використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом;
- розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком
внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та Статуту. Надає
пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та
доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв
Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;
- приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
- органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо
органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства;
- призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних
пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
- визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень,
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних
структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;
- приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих
структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння
Товариства;

- самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод,
контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту потрiбно одержати
обов’язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства
на їх здiйснення;
- виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi
колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження
нерухомого майна Товариства та об’єктiв незавершеного будiвництва Товариства;
- органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв щодо розмiщення яких
було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї
щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ,
вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших
об’єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами
яких володiє Товариство;
- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо
вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав
iнших юридичних осiб;
- пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства
колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його
умов;
- визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених
Наглядовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та
фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського
облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних
документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi;
- приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
- в межах своєї компетенцiї видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства
iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми
особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому
числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi
Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
- розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову,
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про
iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва
Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi
Товариства;
- затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi
структурнi пiдроздiли Товариства;
- приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми
особами;
- приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
- звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними
рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про
дiяльнiсть Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення
яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства.
Генеральний директор Товариства має право:
- вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства;
- без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких

вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був
уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства
- представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами,
банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та
громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати
вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення
яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової
ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв
управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або
розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв
Товариства;
- вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за
кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних,
касових та iнших фiнансових операцiй Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених
Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних
зборiв Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення),
пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та
юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
- видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi
Товариства;
- приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин
Товариства з працiвниками Товариства;
- вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi
знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками
Товариства;
- пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства;
- здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом.
Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
- виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради
Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до
Товариства розумно та добросовiсно;
- не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних
приватних цiлях;
- не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не
використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про
дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства;
- своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн
володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших
юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть
здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою.
Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на посаду Генерального директора
Товариства здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою
Товариства рiшення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є пiдставою
для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) iз
Товариством. Посадовi повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора
Товариства, дiйснi з моменту її обрання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi

Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства
здiйснює свої повноваження та отримує винагороду на пiдставi укладеного з нею трудового
договору (контракту). Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не було. Генеральний директор
ПАТ "ЦГЗК" Тимошенко П.Г. нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назiма Артем Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 150581 30.01.1996 Широкiвський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища освiта, Київський нацiональний економiчний унiверситет, 2001 р., спецiальнiсть - «Облiк i
аудит», економiст
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
18.03.2007 – 13.09.2010 р. – ЗАТ «КЗГО», перший заступник головного бухгалтера; 20.12.2010 –
13.10.2011 р. – ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», економiст вiддiлу звiтностi управлiння облiку
контролю та звiтностi ГРД (м. Кривий Рiг); 14.10.2011 – 06.07.2012 р. – ТОВ «МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ», провiдний аналiтик управлiння фiнансового контролю ГРД (м. Кривий Рiг); з
09.07.2012 – ПАТ «ЦГЗК», головний бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.07.2012 на невизначений термiн
9) Опис
Назiма А.С. призначений на посаду головного бухгалтера ПАТ "ЦГЗК" згiдно наказу по комбiнату
№200-К вiд 09.07.2012р.
На головного бухгалтера покладено ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. До основних
обов'язкiв головного бухгалтера ПАТ "ЦГЗК" вiдноситься:
1. Забезпечення постiйного (щорiчного) застосування облiкової полiтики, заснованої на принципах
i методах, визначених Нацiональними та мiжнародними положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку; облiк витрат виробництва та обiгу, реалiзацiї продукцiї, витрат на
виконання будiвельно-монтажних та iнших робiт, своєчасне нарахування всiх видiв податкiв та
зборiв до бюджету тi iншi цiльовi фонди у вiдповiдностi до дiючого законодавства;
2. Органiзацiя роботи з пiдготовки пропозицiй керiвництву комбiнату вiдносно визначення
облiкової полiтики комбiнату, розробки систем та форм внутрiшньогосподарського облiку та
правил документообiгу, додаткової системи рахункiв та реєстрiв аналiтичного облiку, визначенню
прав робiтникiв на пiдпис первинних та зведених облiкових документiв, контролю за збереженням
коштiв комбiнату.

3. Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй,
станом бухгалтерського облiку, дотримання встановлених норм запасiв, своєчасне та правильне
нарахування зносу основних засобiв, суворе дотримання фiнансової та касової дисциплiни,
своєчасне подання фiнансової звiтностi.
4. Пiдписання статистичної, бухгалтерської та податкової звiтностi, банкiвських документiв, актiв
звiрки та взаєморозрахункiв, рахункiв на вiдвантаження продукцiї та матерiально-технiчних
ресурсiв за межi комбiнату, довiдки iз заробiтної плати, вiдомостi з виплати заробiтної плати,
прибутковi та видатковi ордери, акти приймання-передачi основних засобiв, балансовi звiти,
гарантiйнi листи та зобов'язання та iнш.
5. Вiзує проекти та доповнення по всiм видам господарських договорiв, накази з переводу та
прийому на роботу робiтникiв головної бухгалтерiї та матерiально вiдповiдальних осiб по всiм
цехам комбiнату, а також накази в межах прав i обов'язкiв, визначених посадової iнструкцiєю.
6. Здiйснює керiвництво всiм персоналом головної бухгалтерiї, методичне керiвництво
працiвниками структурних пiдроздiлiв комбiнату, пов'язаних у своїй роботi з дiяльнiстю головної
бухгалтерiї
7.
Забезпечує
конфiденцiйнiсть
вiдомостей
про
дiяльнiсть
Товариства.
Головний бухгалтер виконує свої обов'язки згiдно iз законодавством України, наказами,
розпорядженнями по пiдприємству, посадовою iнструкцiєю.
Розмiр винагороди головного бухгалтера визначається дiючим в Товариствi Положенням про
оплату працi. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не було. Головний бухгалтер Товариства
Назiма А.С. нiяких посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

член
Наглядової
ради

Приватна компанiя з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
Meтiнвeст Б.В.

- 24321697 -

д/н

1023255

0.08732

1023255

0

0

0

Генеральний
директор

Тимошенко Павло
Геннадiйович

ВВ 969158 23.09.1999
Дружкiвським МВ УМВС
України в Донецькiй областi

д/н

0

0.0000

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Назiма Артем
Сергiйович

АЕ 150581 31.01.1996
Широкiвський РВ УМВС
України в Днiпропетровськiй
областi

д/н

0

0.0000

0

0

0

0

1023255

0.08732

1023255

0

0

0

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

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

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

Найменування
юридичної особи

Private company
limited by shares
"MetalUkr Holding
Limited"
SCM Holdings
Limited

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

НЕ182834

1066 Cyprus Themistocli
Dervi Cyprus Nicosia
20.12.2006
Themistocli Dervi, 3 Julia
House

890072665

75.957

890072665

0

0

0

НЕ222759

1066 Cyprus Themistocli
Dervi Cyprus Nicosia
01.03.2010
Themistocli Dervi, 3 Julia
House

275625501

23.521

275625501

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

0

0.0000

0

0

0

0

99.478

1165698166

0

0

0

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

н/д

н/д н/д

Дата
внесення
до реєстру

Усього 1165698166

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

18.04.2013

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

76.1411
За iнiцiативою одноособового члена Наглядової Ради Товариства за пiдсумками дiяльностi ПАТ
"ЦГЗК" в 2012 роцi 18 квiтня 2013 року вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства з
наступним порядком денним:
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк.
5. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi.
6. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради,
встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договору з членом Наглядової ради.
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi.
Згiдно затвердженого регламенту всi питання порядку денного були розглянутi та по всiм питанням
загальними зборами акцiонерiв винесенi вiдповiднi рiшення. Зокрема, акцiонери на зборах заслухали
звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та звiт
Наглядової ради Товариства за 2012 рiк; затвердили Баланс Товариства станом на 31.12.2012р. (Форма
№1), Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк
(Форма №3), Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (Форма №4), Примiтки до рiчної фiнансової
звiтностi за 2012 рiк (Форма №5), а також затвердили порядок розподiлу прибутку, отриманого за
пiдсумками 2012 року. Крiм того, Загальними зборами акцiонерiв внесено змiни до Статуту
Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Також, на пiдставi ч.3 ст.70 Закону України
"Про акцiонернi товариства" попередньо схвалено укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться
Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення
цих загальних зборiв.
чергові

позачергові
X
19.02.2014
99.5702

За iнiцiативою одноособового члена Наглядової Ради Товариства 19 лютого 2014 року вiдбулися
позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства з наступним порядком денним:
1) Про обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2) Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3) Про приватне розмiщення акцiй Товариства.
4) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть наданi повноваження приймати
рiшення та здiйснювати дiї, передбаченi чинним законодавством, щодо приватного розмiщення акцiй.
Згiдно затвердженого регламенту всi питання порядку денного були розглянутi та по всiм питанням
загальними зборами акцiонерiв винесенi вiдповiднi рiшення. Зокрема, на зборах було прийняте
рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв у розмiрi 3 682 250,00 грн. серед
акцiонерiв Товариства згiдно перелiку станом на 19.02.2014 р., затверджено протокол рiшення про
приватне розмiщення акцiй Товариства та визначено уповноваженi органи Товариства з наданням їм
повноважень на здiйснення вiдповiдних дiй щодо приватного розмiщення акцiй Товариства.

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
31.03.2014
99.574
За iнiцiативою одноособового члена Наглядової Ради Товариства за пiдсумками дiяльностi ПАТ
"ЦГЗК" в 2013 роцi 31 березня 2014 року вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства з
наступним порядком денним:
1) Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2) Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
5) Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
6) Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7) Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi.
8) Вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Згiдно затвердженого регламенту всi питання порядку денного були розглянутi та по всiм питанням
загальними зборами акцiонерiв винесенi вiдповiднi рiшення. Зокрема, акцiонери на зборах заслухали
звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та звiт
Наглядової ради Товариства за 2013 рiк; затвердили Баланс Товариства станом на 31.12.2013р. (Форма
№1), Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк
(Форма №3), Звiт про власний капiтал за 2013 рiк (Форма №4), Примiтки до рiчної фiнансової
звiтностi за 2013 рiк (Форма №5), а також затвердили порядок розподiлу прибутку, отриманого за
пiдсумками 2013 року. Крiм того, Загальними зборами акцiонерiв внесено змiни до Статуту
Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Також, на пiдставi ч.3 ст.70 та ст.71 Закону
України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалено укладання значних правочинiв та
правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної
господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0.000

0

0.000

Нарахування
дивідендів на
одну акцію, грн.

0

0.000

0

0.000

Сума виплачених
дивідендів, грн.

3102113648.89

0.000

1758883725.68

0.000

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Дата виплати
дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Опис

Акцiонери реалiзують своє право на отримання доходiв вiд володiння корпоративними правами
шляхом отримання дивидендiв. Дивiдендна полiтика ПАТ "ЦГЗК" заснована на балансi iнтересiв
Товариства та його акцiонерiв при визначеннi розмiрiв дивiдендних виплат, на пiдвищеннi
iнвестицiйної привабливостi Товариства i його капiталiзацiї, на повазi i суворому дотриманнi прав
акцiонерiв, передбачених дiючим законодавством України i Статутом Товариства.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЦГЗК», що вiдбулися 18.04.2013 року, рiшення про виплату
дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2012 роцi не приймалося.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЦГЗК», що вiдбулися 31.03.2014 року, рiшення про виплату
дивiдендiв за звiтний перiод не приймалося.
Всього в 2013 роцi акцiонерам ПАТ "ЦГЗК" виплачено дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2002,
2004 - 2011 роках 3102113,65 тис.грн.
ПАТ "ЦГЗК" не здiйснювало випуск привiлейованих акцiй.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФОРУМ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23070374

Місцезнаходження

53020 Україна Дніпропетровська Криворiзький с.Лозуватка
вул.Ленiна, буд.9

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

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.01.2001

Міжміський код та телефон

(0564)262936

Факс

(0564)262586

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

ТОВ "АФ "Форум" здiйснює перевiрку повного пакету фiнансової
звiтностi емiтента з метою висловлення аудитором думки про те, чи
фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан емiтента, його фiнансовi результати та рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi згiдно договору,
укладеному з ПАТ "ЦГЗК".

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

83050 Україна Донецька Ворошиловський м.Донецьк
вул.Унiверситетська, буд.52

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 286565
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(062)3371041

Факс

(062)3371041

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

З ТОВ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" укладено
Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй
ПАТ "ЦГЗК", згiдно якого емiтенту надаються послуги щодо
вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй
емiтента, зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКА"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

83052 Україна Донецька Калiнiнський м.Донецьк пр.Iллiча, буд.100

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

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

(062)3483887

Факс

(062)3483887

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Товариством укладено договiр добровiльного медичного страхування
(безперервного страхування здоров'я) з ПрАТ "Страхова компанiя
«АСКА» щодо страхування робiтникiв комбiнату по комплекснiй
програмi медичного страхування.

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

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Шевченкiвський м.Київ вул.Б.Грiнченка,
буд.3

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

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)377-72-65

Факс

(044)279-12-49

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

* ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарiю у
вiдповiдностi до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв,
зареєстрованих рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2013 року № 2092.
Центральний депозитарiй забезпечує формування i функцiонування
системи
депозитарного
облiку
цiнних
паперiв.
Вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР за № 2095 вiд 01.10.2013 року щодо
погодження плану-графiка передачi цiнних паперiв на депозитарне
обслуговування вiд ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ»
(iдентифiкацiйний код 35917889) (попереднє найменування ПРАТ
«ВДЦП») до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» з ПАТ «НДУ» було
укладено Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв
шляхом приєднання емiтента до встановлених Центральним
депозитарiєм Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних
паперiв. Центральний депозитарiй надає емiтенту послуги з вiдкриття
рахунку у цiнних паперах, депозитарного обслуговування випускiв
цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента до встановлених
Центральним депозитарiєм Умов Договору про обслуговування
випускiв цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "АПРIОРI"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33557110

Місцезнаходження

53800 Україна Дніпропетровська Апостоловський смт.Апостолово
вул.Гагарiна, буд.59

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

не лiцензується

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.12.2013

Міжміський код та телефон

(05643)97984

Факс

(05643)97884

Вид діяльності

Юридичнi послуги

Опис

* - в зв'язку з тим, що вид дiяльностi ТОВ ЮКК "АПРIОРI" не
лiцензується, номер лiцензiї, назва державного органу, що видав
лiцензiю, та дата видачi лiцензiї не можуть бути зазначенi.
ТОВ
ЮКК
"АПРIОРI"
здiйснює
абонентське
юридичне
обслуговування ПАТ "ЦГЗК" та надає правову допомогу емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПФТС"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Україна Київська Печерський м.Київ вул.Шовковична, буд.4244

Номер ліцензії або іншого документа на цей АД 034421
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044)2775000

Факс

(044)2775001

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з ороганiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Предметом договору, укладеного мiж ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та
Товариством, є умови, склад та порядок обмiну iнформацiєю стосовно
цiнних паперiв, допуск цiнних паперiв до торгiвлi на ПФТС шляхом їх
включення до Бiржового Списку, а також обiг цiнних паперiв на
ПФТС (пiдтримання цiнних паперiв у Бiржовому Списку). Згiдно
умов договору цiннi папери Товариства пiдтримуються у Бiржовому
Списку з їх включенням до Бiржового Реєстру або без їх включення
до Бiржового Реєстру в залежностi вiд вiдповiдностi цiнних паперiв
вимогам до лiстингових цiнних паперiв, визначеним Правилами
ПФТС та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку України.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

01004 Україна Київська Печерський м.Київ вул.Шовковична, буд.4244

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ №399339
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 495-74-74

Факс

(044) 495-74-73

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Мiж ПАТ "Українська бiржа" та Товариством укладено Договiр,
предметом якого є умови, склад та порядок обмiну iнформацiєю
стосовно цiнних паперiв, допуск цiнних паперiв до торгiвлi на бiржi
шляхом їх включення до Бiржового Списку, а також обiг цiнних
паперiв на Українськiй бiржi (пiдтримання цiнних паперiв у
Бiржовому Списку). Згiдно умов договору цiннi папери Товариства
пiдтримуються у Бiржовому Списку з їх включенням до Бiржового
Реєстру в залежностi вiд вiдповiдностi цiнних паперiв вимогам до
лiстингових цiнних паперiв, визначеним Правилами бiржi та
нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку України.
Вiдповiдно до рiшення Котирувальної комiсiї ПАТ «Українська
бiржа» № 810 вiд 04.02.2013 року акцiї iменнi простi Публiчного
акцiонерного товариства «Центральний гiрничо-збагачувальний
комбiнат» (UA4000066831) 05 лютого 2013 року включено до 2 рiвня
лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа».

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ
РИНКАХ»
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Київська Шевченкiвський м.Київ вул.Тропiнiна, 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 5854240

Факс

(044) 5854240

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв

Опис

У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та згiдно рiшення
загальних зборiв акцiонерiв 31.03.2010 року товариством укладено з
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" Договiр про
обслуговування емiсiї цiнних паперiв, згiдно якого емiтенту
надаються послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв
емiтента: прийом на зберiгання вiд емiтента глобального сертифiкату
випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у
цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених емiтентом
цiнних паперiв власного випуску, виконання операцiй емiтента з
випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень (наказiв) емiтента.

Згiдно рiшення загальних зборiв ПРАТ «ВДЦП», якi вiдбулися
28.03.2013р. (протокол №1) було змiнено тип i найменування
Товариства
з
приватного
акцiонерного
товариства
«Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» (код ЄДРПОУ
35917889) на публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з
обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (код ЄДРПОУ
35917889).
Повне найменування юридичної особи або Fitch Ratings, Ltd.
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Корпорація

Код за ЄДРПОУ

1316230

Місцезнаходження

5GN Англiя Canary Wharf London E14 30 North Colonnade,

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

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+44 (0) 20 3530 1000

Факс

+44 (0) 20 3530 2524

Вид діяльності

Кредитний аналiз, кредитна оцiнка, Мiжнароднi та нацiональнi
рейтинги

Опис

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

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.04.2010

134/1/10

Державна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000066831

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

1171811000

292952750.00

100.00

Опис

Перший випуск простих iменних акцiй ВАТ "ЦГЗК" на загальну суму 137 812 750,00 грн. був зареєстрований 18.03.1997 року. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за №243/1/97. Кiлькiсть простих iменних акцiй
становила 551 251 000 штук номiнальною вартiстю 0,25 грн.
З метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв на модернiзацiю та реконструкцiю виробництва i поповнення обiгових коштiв згiдно
рiшення загальних зборiв акцiонерiв 18 квiтня 2005 року ВАТ "ЦГЗК" здiйснив додатковий випуск акцiй на загальну суму 140 000 000,00 грн.,
який був зареєстрований 23.09.2005 року Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за №424/1/05. Кiлькiсть простих iменних
акцiй випуску становила 560,00 млн. штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
З метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв для реконструкцiї та модернiзацiї виробництва Товариства позачерговими загальними
зборами акцiонерiв ВАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 14 грудня 2005 року було прийнято рiшення щодо збiльшення
статутного фонду Товариства на 15,14 млн.грн. шляхом додаткового випуску 60,560 млн. штук простих iменних акцiй iснуючою номiнальною
вартiстю.
У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та на виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариством 27 квiтня 2006 року в
Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано додатковий випуск акцiй ВАТ "ЦГЗК" (свiдоцтво № 196/1/06).
Таким чином, станом на 31.12.2009 року загальна сума статутного капiталу Товариства складає 292 952 750,00 гривень, подiлений на 1 171 811
000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Грошовi кошти, залученi за рахунок проведення додаткових емiсiй акцiй Товариства, були спрямованi на фiнансування частини капiтальних
iнвестицiй для реконструкцiї i модернiзацiї виробництва з метою подальшого розвитку ВАТ "ЦГЗК".
У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК", якi вiдбулися 31 березня 2010 року, було
прийнято рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму
iснування (дематерiалiзацiю акцiй) Товариства та затверджено Протокол рiшення про дематерiалiзацiю.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 31.03.2010 року Товариством було отримано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
бездокументарної форми iснування №134/1/10, видане 29.04.2010р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. Також,
було призначено новий мiжнародний iдентифiкацiйний код цiнних паперiв (ISIN) ВАТ "ЦГЗК" - UA4000066831.
З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" i на пiдставi рiшення загальних
зборiв акцiонерiв Товариства 25 березня 2011 року (Протокол №1 вiд 25.03.2011 року) Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральний гiрничозбагачувальний комбiнат", скорочено ВАТ "ЦГЗК" (код за ЄДРПОУ 00190977) було перейменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО - ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", скорочене найменування Товариства - ПАТ "ЦГЗК". В
зв'язку з цим було замiнено свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй та глобальний сертифiкат.
Простi iменнi акцiї Товариства продавались та включенi до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру Публiчного акцiонерного товариства
«Українська бiржа» (код за ЄДРПОУ 36184092, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, Лiцензiя ДКЦПФР на
здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АГ № 399339 вiд
22.10.2010р., термiн дiї з 16.12.2008р.-16.12.2018р.).
Простi iменнi акцiї Товариства продавались та включенi до бiржового списку Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» (код
за ЄДРПОУ 21672206, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд.42-44, Лiцензiя НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi
на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АД №034421 вiд 11.06.2012 р., термiн дiї з 05.03.2009р.05.03.2019р.) i допущенi до котирування за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
Протягом звiтного перiоду на виконання вимог ст.68 Закону України «Про акцiонернi товариства» ПАТ «ЦГЗК» здiйснило обов’язковий викуп
власних простих iменних акцiй у акцiонерiв Товариства в кiлькостi 2104559 штук за ринковою вартiстю, що вiдповiдає бiржовому курсу акцiй
Товариства на дату, що передує дню опублiкування повiдомлення про скликання загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЦГЗК" 18 квiтня 2013 року.
Акцiонери Товариства безпосередньо або в особi своїх повноважних представникiв мають право у порядку, встановленому чинним
законодавством України та Статутом Товариства:
(1) брати участь в управлiннi Товариством;
(2) вiльно розпоряджатися акцiями Товариства, що належать їм;
(3) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства на письмовий запит до Генерального директора Товариства;
(4) користуватися переважним правом на придбання акцiй Товариства нових випускiв;
(5) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди);
(6) користуватися iншими правами, передбаченими Статутом та чинним законодавством України.
ПАТ "ЦГЗК" не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
ПАТ "ЦГЗК" не являється емiтентом облiгацiй.

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

Дата зарахування
акцій на рахунок
емітента

Кількість акцій,
що викуплено
(шт.)

Дата реєстрації випуску
акцій, що викуплено
(шт.)

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій,
що викуплено

Найменування органу, що
зареєстрував випуск акцій, що
викуплено

Частка від статутного
капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

11.06.2013

591074

29.04.2010

134/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.0504

2

12.06.2013

406401

29.04.2010

134/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку

0.0347

3

13.06.2013

35299

29.04.2010

134/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринка

0.0030

4

14.06.2013

59400

29.04.2010

134/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв

0.0051

та фондового ринка
5

17.06.2013

890085

29.04.2010

134/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринка

0.0759

6

18.06.2013

119400

29.04.2010

134/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринка

0.0102

7

25.06.2013

2900

29.04.2010

134/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринка

0.0002

XI. Опис бізнесу
Публiчне акцiонерне товариство "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" - одне з
найпотужнiших пiдприємств в Українi по виробництву концентрату, обкотишiв та iншої
залiзорудної сировини.
Будiвництво Центрального гiрничо-збагачувального комбiнату було заплановано згiдно Постанов
Ради Мiнiстрiв СРСР №744 вiд 20.04.1954р. та №838 вiд 06.05.1954р. Проектне завдання на
будiвництво Центрального гiрничо-збагачувального комбiнату розроблялося iнститутами
"Кривбаспроект" i "Механобрчормет" iз залученням необхiдних субпiдрядних органiзацiй у 1955
роцi i було затверджене Мiнiстерством чорної металургiї СРСР 14.07.1956 р. (наказ №3325).
У квiтнi 1957р. в складi тресту "Ленiнруда" була створена Дирекцiя споруджуваного Центрального
гiрничо-збагачувального комбiнату.
Центральний ГЗК був запроектований на базi запасiв магнетитових роговикiв i бiдних окислених
руд родовища Велика Глеюватка в межах гiрничих вiдводiв рудоуправлiнь iменi Комiнтерну, iменi
Фрунзе та "Бiльшовик".
Виробнича потужнiсть комбiнату визначалася, виходячи з гiрничих можливостей, i складала 18
мiльйонiв тон сирої руди на рiк, у тому числi магнетитової руди 9 мiльйонiв тон i окисленої руди 9
мiльйонiв тон. Зона окислювання займала значну частину рудних площ, отже, будiвництво ГЗК
передбачалося здiйснити у двi черги.
В червнi 1959 року був пiдписаний Державний акт на введення в експлуатацiю кар'єру №1.
Протягом двох рокiв розпочато будiвництво подрiбнювальної фабрики, робота механiчних цехiв,
засновано цех зв'язку.
У вiдповiдностi до розпорядження Раднаргоспу Днiпропетровського економiчного
адмiнiстративного району за №448-р. Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат з 01.04.1961
року приступив до виконання державного плану з випуску концентрату залiзної руди. В зв'язку з
цим була лiквiдована Дирекцiя споруджуваного ЦГЗК та призначена дирекцiя дiючого комбiнату.
23 грудня 1961 року був пiдписаний акт Державної комiсiї про приймання в експлуатацiю першої
черги Центрального гiрничо-збагачувального комбiнату з переробки 9 мiльйонiв тон сирої руди i
виробництва 3,4 мiльйони тон концентрату iз вмiстом залiза 62%.
До 1968 року досвiд збагачення окислених руд показав, що для виконання постiйно зростаючих
вимог щодо якостi концентрату, на випалювальну фабрику необхiдно поставляти окислену руду з
бiльш високим вмiстом залiза, нiж це може забезпечити кар'єр №1. У результатi було
спроектовано i затверджено 8 серпня 1968 року Мiнiстерством чорної металургiї СРСР проектне
завдання на будiвництво кар'єру №2 з видобутку високоякiсних окислених руд у гiрничому вiдводi
рудникiв iменi ХХ партз'їзду та iменi Фрунзе. 13 вересня 1971 року заступник мiнiстра чорної
металургiї СРСР В.С.Виноградов затвердив завдання на проектування розширення Центрального
ГЗК до 25 мiльйонiв тон сирої руди на рiк. Розробка проекту завершилася в 1974 роцi.
Продовжуючи розробку сировинної бази комбiнату, в 1980 роцi було введено в експлуатацiю
кар'єр №3 (Петрiвське родовище, Кiровоградська область).
В 1981 роцi на комбiнатi було введено в експлуатацiю комплекс сухої магнiтної сепарацiї (СМС)
подрiбненої магнетитової руди. СМС дозволила iнтенсифiкувати процес збагачення,
перероблювати бiднi та некондицiйнi кварцити iз змiстом магнiтного залiза 12-14% i отримувати
вiдходи збагачення у виглядi будiвельного щебеню.Крiм збагачення магнетитових залiзистих
кварцитiв, на ЦГЗК застосовувалася випалювально-магнiтна технологiя по переробцi та
збагаченню окислених руд. Однак, через низьку якiсть отримуємого по цiй технологiї
концентрату, пiдвищених питомих норм витрат енергоресурсiв (газу, вугiлля, електроенергiї),
збитковостi випалювально-магнiтної технологiї та шкiдливого впливу на екологiчну ситуацiю в
1989 роцi випалювальна фабрика була закрита i законсервована. Одночасно були законсервованi
секцiї 1-7 збагачувальної фабрики, якi перероблювали окисленi руди пiсля процесу випалювання
на випалювальнiй фабрицi.
В 1995 роцi на фабрицi огрудкування почала видавати продукцiю випалювальна машина ОК-324 з
виробничими потужностями 2 млн.т. обкотишiв на рiк. Було створено крупнi виробничi та
допомiжнi цехи комбiнату: цех по ремонту технологiчного обладнання, цех по ремонту

енергетичного обладнання та iнш.
В лютому 1997 року введено в експлуатацiю кар'єр №4 Артемiвського родовища (Кiровоградська
область).
Поряд з розвитком сировинної бази пiдприємство продовжує вдосконалення технологiчних
процесiв. Так, в 2007-2008 р.р. на комбiнатi за рахунок власних коштiв було збудовано корпус
попереднього збагачення залiзовмiсних пiскiв з метою отримання промпродукта, з якого на
збагачувальнiй фабрицi отримують концентрат.
Великою подiєю в життi комбiнату стало введення в дiю в травнi 2004 року шахти
iм.Орджонiкiдзе, яка ранiше була законсервована. Вiдновлення роботи шахти дозволило не тiльки
покращити показники роботи комбiнату, але i створити додатково 600 нових високооплачуваних
робочих мiсць. Досвiд, отриманий ПАТ "ЦГЗК" при вiдновленнi пiдземних видобувних робiт на
шахтi iм.Орджонiкiдзе та включеннi її до складу сировинної бази комбiнату, планується
використовувати в подальшому для вiдновлення роботи iнших пiдприємств подiбного профiлю.
На протязi всього часу iснування комбiнату паралельно з розвитком виробництва велика увага
придiлялась розвитку соцiальної сфери: в 1965 роцi було введено в експлуатацiю Палац культури,
побудовано Палац спорту (1967р.), з 1988 року почав функцiонувати пансiонат "Гiрник".
Вiдкрите акцiонерне товариство “Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат” створено в
процесi приватизацiї державного майна Центрального державного гiрничо-збагачувального
комбiнату на пiдставi рiшення Фонду державного майна України (наказ №89-АТ вiд 26 грудня
1996 року) та Указу Президента України вiд 26 листопада 1994 року №699/94 “Про заходи щодо
забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв” у
вiдповiдностi до Закону України “Про приватизацiю державного майна” вiд 04.03.1992 року та
iнших законодавчих актiв вiдносно приватизацiї державного майна та зареєстровано виконкомом
Криворiзької мiської Ради народних депутатiв 17.01.1997 року розпорядженням № 17/2-р, з
правом повної правонаступностi прав та обов`язкiв.
Найменування ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" викладене вiдповiдно до вимог та положень Закону України
«Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року як ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов`язкiв державного пiдприємства
“Центральний державний гiрничо-збагачувальний комбiнат”.
Товариство створене на невизначений строк i здiйснює свою дiяльнiсть до моменту припинення
своєї дiяльностi у випадках та в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством
України.
В 2013 роцi у ПАТ "ЦГЗК" злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалося.
Згiдно Статуту ПАТ "ЦГЗК" органами управлiння товариства являються:
- Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада - наглядовий орган Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює
захист їх прав у перiод мiж проведенням Загальних зборiв;
- Генеральний директор - виконавчий орган Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною
дiяльнiстю.
За звiтний перiод профiль дiяльностi пiдприємства не змiнювався.
Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат (м.Кривий Рiг) - складний промисловий комплекс,
що спецiалiзується на видобутку, переробцi та випуску сировини для чорної металургiйної
промисловостi - обкотишiв та залiзорудного концентрату. Основною сировиною для виготовлення
залiзорудної продукцiї є магнетитовi кварцити (залiзна руда), видобуток яких комбiнат веде
вiдкритим способом на трьох кар'єрах Петрiвського, Артемiвського та "Велика Глеюватка"
родовищ та пiдземним способом - на шахтi iм.Орджонiкiдзе.
Гiрничо-транспортний комплекс комбiнату представлений такими цехами, як Глеюватський

кар'єр, Петрiвський кар'єр, Шахта iм. Орджонiкiдзе, Управлiння залiзничного транспорту,
Гiрничо-транспортний цех №1 та Гiрничо-транспортний цех №2.
1. Глеюватський кар'єр - розробка кар'єру №1 (видобування i вивiз руди (залiзистих кварцитiв)),
проведення гiрничих робiт.
2. Петрiвський кар'єр - розробка кар'єрiв №3 та №4 (видобування i вивiз руди (залiзистих
кварцитiв)), проведення гiрничих робiт.
3. Шахта iм.Орджонiкiдзе - видобування руди (залiзистих кварцитiв) пiдземним способом.
4. Гiрничотранспортний цех №1 - обслуговує кар'єр №1, забезпечує транспортування
автосамоскидами руди i вивезення пустої породи у вiдвали.
5. Гiрничотранспортний цех №2 - обслуговує кар'єри №3 i №4, забезпечує транспортування
автосамоскидами руди i вивезення пустої породи у вiдвали.
6. Управлiння залiзничного транспорту - забезпечує транспортування руди i пустої породи
залiзничним транспортом з трьох кар'єрiв i транспортування руди з шахти iм. Орджонiкiдзе.
Дiючий перероблюючий комплекс включає в себе дробильну фабрику з сухою магнiтною
сепарацiєю, збагачувальну фабрику, фабрику огрудкування та цех шламового господарства. На
дробильнiй фабрицi руда, що надходить з кар'єрiв, проходить чотири стадiї дроблення. Подрiбнена
руда кар'єру №1 подається на суху магнiтну сепарацiю, де вiд неї вiдокремлюється частка пустих
порiд i пiдвищується змiст магнiтного залiза в рудi. Пiсля дробильної фабрики промпродукт
подається на збагачувальну фабрику. Також на збагачувальну фабрику для подальшої переробки
надходить промпродукт з корпусу попереднього до збагачення залiзовмiсних пiскiв. Частка
концентрату подається на фабрику огрудкування для виробництва обкотишiв, а решта
реалiзується як товарна продукцiя. Цех шламового господарства виконує транспортировку
вiдходiв збагачення до хвостосховища комбiнату та постачання технiчної води виробничим
пiдроздiлам.
Допомiжнi цехи, такi як цех мереж та пiдстанцiй, цех технологiчного енергозабезпечення, цех
технологiчної диспетчеризацiї, цех зберiгання та вiдпуску матерiалiв та iнш., обслуговують
основне виробництво.
У звiтному перiодi на ПАТ «ЦГЗК» було проведено роботу щодо вдосконалення органiзацiйної
структури пiдприємства, в результатi якої шахта «Артем-2» була лiквiдована, як окремий
пiдроздiл, i ввiйшла як дiльниця шахтного пiдйому та поверхневого комплексу шахти "Артем-2"
до складу шахти «Гiгант-Глибока».
В своїй органiзацiйнiй структурi пiдприємство не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв без
права юридичної особи.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 04.06.1999 року було створено Дочiрнє пiдприємство
"Центрторг". Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" 25 травня 2001 року на базi
структурних пiдроздiлiв товариства були створенi дочiрнi пiдприємства: "Альтамир", "Смачнi
страви", "Ласка" (в подальшому перейменоване в "Автотранс"). У статутному капiталi
вищезазначених
дочiрнiх
пiдприємств
частка
ВАТ
"ЦГЗК"
складала
100%.
На позачергових зборах акцiонерiв 17 вересня 2004 року було прийнято рiшення щодо
реорганiзацiї дочiрнiх пiдприємств "Смачнi страви" i "Автотранс" шляхом приєднання до ВАТ
"ЦГЗК". З 1 сiчня 2005 року цi пiдприємства припинили свою дiяльнiсть як дочiрнi пiдприємства
та увiйшли до складу ВАТ "ЦГЗК" як структурнi пiдроздiли - цех харчування та автотранспортний
цех вiдповiдно.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства були прийнятi рiшення щодо припинення дiяльностi
дочiрнiх пiдприємств шляхом їх лiквiдацiї: ДП "Центрторг" (протокол №1 вiд 12.04.2006р.) та ДП
"Альтамир" (протокол №1 вiд 12.04.2007р.). Державна реєстрацiя припинення дочiрнiх
пiдприємств була проведена шляхом внесення вiдповiдних записiв до Державного реєстру
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв: ДП "Центрторг" - 28.12.2006 року та ДП
"Альтамир" - 11.12.2007 року.
Станом на 31.12.2013 року ПАТ "ЦГЗК" являється засновником 3-х дочiрнiх пiдприємств.
1. Дочiрнє пiдприємство "Овацiя" ПАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" (код
ЄДРПОУ 31386062) створене рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" вiд 25.05.2001
року (протокол №1) на базi Палацу культури ВАТ "ЦГЗК". Зареєстроване 01.06.2001 року

виконавчим комiтетом Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi за № 1 227 120 0000
003433. Статутний фонд дочiрнього пiдприємства становить 78 767 грн. Юридична адреса: 50053,
м. Кривий Рiг, вул. Мусоргського, 19.
На теперiшнiй час до складу органiзацiйної структури ДП "Овацiя", крiм Палацу культури ПАТ
"ЦГЗК", також, входять Палац культури i творчостi ПАТ "ПiвнГЗК" та Палац культури ПАТ
"IнГЗК". Предметом дiяльностi ДП "Овацiя" являється культурно-масова дiяльнiсть, органiзацiя
вiдпочинку трудящих комбiнату та мешканцiв мiста, а також надання послуг в сферi культурних
та видовищних заходiв. Сотнi тисяч глядачiв щорiчно вiдвiдують цi заходи, тисячi бажаючих
рiзних вiкових i соцiальних категорiй найшли собi заняття по душi.
В зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства",
та згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ ""ЦГЗК"" вiд 25.03.2011 року (протокол №1)
вiдбулася змiна найменування зазначено дочiрнього пiдприємства на Дочiрнє пiдприємство
"Овацiя" публiчного акцiонерного товариства "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат".
2. Дочiрнє пiдприємство "Спорт-Мастер" ПАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат"
(код ЄДРПОУ 31386083) створене рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" вiд
25.05.2001 року (протокол №1) на базi Палацу спорту ЦГЗК. Зареєстроване 01.06.2001 року
виконавчим комiтетом Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi за № 1 227 120 0000
003488. Статутний фонд дочiрнього пiдприємства становить 30 000 грн. Юридична адреса: 50053,
м. Кривий Рiг, вул. Вознесенського, 1а.
На теперiшнiй час до складу органiзацiйної структури ДП "Спорт-Мастер", крiм Палацу спорту
ПАТ "ЦГЗК", також, входять "СК Пiвнiчне сяйво" ПАТ "ПiвнГЗК" та СК "Iнгулець" ПАТ "IнГЗК".
В зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства",
та згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" вiд 25.03.2011 року (протокол №1)
вiдбулася змiна найменування зазначено дочiрнього пiдприємства на Дочiрнє пiдприємство
"Спорт-Мастер" публiчного акцiонерного товариства "Центральний гiрничо-збагачувальний
комбiнат".
Предметом дiяльностi ДП "Спорт-Мастер" являється культурно-масова, фiзкультурно-спортивна
та оздоровча дiяльнiсть. На сьогоднiшнiй день ДП "Спорт-Мастер" ПАТ "ЦГЗК" являється
загальномiським культурним та оздоровчим центром. При цьому основною метою дiяльностi
пiдприємства залишається, в першу чергу, оздоровлення i спортивне виховання працiвникiв ПАТ
"ЦГЗК", ПАТ "ПiвнГЗК" та ПАТ "IнГЗК", а також членiв їх сiмей. Крiм того, дочiрнє
пiдприємство проводить велику роботу по створенню навчально-тренувальних груп, спрямованих
на оздоровлення дiтей i пiдлiткiв та пiдготовку найбiльш талановитих для найвищих спортивних
досягнень.
3. Дочiрнє пiдприємство "Єдиний оздоровчий комплекс" ПАТ "Центральний гiрничозбагачувальний комбiнат" (ранiше - ДП "Сонет") (код ЄДРПОУ 31578371) створене рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" вiд 25.05.2001 року (протокол №1) на базi пансiонату
"Гiрник" (смт.Миколаївка Сiмферопольського району АРК). Зареєстроване 20.06.2001 року
Сiмферопольською районною державною адмiнiстрацiєю Автономної республiки Крим за № 1 134
105 0002 000437. Статутний фонд дочiрнього пiдприємства становить 30 000 грн..
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2009 року (протокол №1) внесено змiни до
Статуту ДП "Сонет" ВАТ "ЦГЗК" шляхом затвердження його у новiй редакцiї щодо змiни
найменування на Дочiрнє пiдприємство "Єдиний оздоровчий комплекс" Вiдкритого акцiонерного
товариства "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" та змiни юридичної адреси
дочiрнього пiдприємства. Юридична адреса: 50083, м. Кривий Рiг, вул. Федоренка, 1а. Предметом
дiяльностi ДП "ЄОК" являється органiзацiя вiдпочинку трудящих та оздоровча дiяльнiсть.
На теперiшнiй час до складу органiзацiйної структури ДП "Єдиний оздоровчий комплекс",
входять пансiонат "Горняк" (смт.Миколаївка), бази вiдпочинку "Ельтиген" (м.Керч), "Джарилгач"
(м. Скадовськ), "Сiмеїз" (АРК), "Стрiлкове" i "Бригантина" (смт.Счастливцево), дитячi оздоровчi
табори "Приморський" та "Альбатрос" на березi Азовського моря, а також ряд баз вiдпочинку,
розташованих в Днiпропетровськiй та Кiровоградськiй областях. Метою створення такого єдиного
оздоровчого комплексу являється забезпечення ефективної дiяльностi об'єктiв соцiальної сфери,
призначених для органiзацiї вiдпочинку та оздоровлення працiвникiв гiрничодобувних

пiдприємств.
В зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства",
та згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЦГЗК" вiд 25.03.2011 року (протокол №1)
вiдбулася змiни найменування зазначено дочiрнього пiдприємства на Дочiрнє пiдприємство
"Єдиний оздоровчий комплекс" публiчного акцiонерного товариства "Центральний гiрничозбагачувальний комбiнат".
На кiнець 2013 року середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ
"ЦГЗК" (з урахуванням дочiрнiх пiдприємств) склала 5 450 осiб. Крiм того, середня чисельнiсть
працiвникiв, якi працювали за договорами цивiльно-правового характеру - 68 осiб та осiб, якi
працюють за сумiсництвом -26 осiб, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу (дня, тижня) немає.
Оплата працi працiвникiв комбiнату здiйснюється з дотриманням гарантованої законодавчо
встановленої мiнiмальної заробiтної плати. В 2013 роцi продовжувався курс на пiдвищення
середньомiсячної заробiтної плати. Фонд оплати працi в 2013 роцi склав 312561,0 тис.грн.
Збiльшення фонду оплати працi у 2013 роцi вiдносно попереднього року становить 4407,6 тис.грн..
На пiдприємствi впроваджена багаторiвнева системи оплати працi, розроблена за методикою
компанiї Hay Group, яка об'єднує сучаснi методи управлiння персоналом та визначає вплив посади
на кiнцевий результат, та забезпечує: - зацiкавленiсть кожного працiвника у виявленнi та реалiзацiї
резервiв i можливостей пiдвищення результатiв iндивiдуальної та колективної працi; обгрунтованiсть спiввiдношень в оплатi працi рiзних груп i категорiй працiвникiв, виходячи з їх
ролi у виробничому процесi, квалiфiкацiйно-професiйного досвiду, складностi виконуваних ними
робiт i функцiй, рiвня вiдповiдальностi i творчої активностi; - спiввiдношення мiж розмiром
оплати працi i трудовими зусиллями працiвника, виходячи iз результатiв iндивiдуальної працi i
оцiнки особистого внеску в кiнцевий результат роботи Товариства. Пiдприємство не має
заборгованостi по виплатi заробiтної плати i сплатi податкiв у бюджет i позабюджетнi фонди.
ПАТ «ЦГЗК» придiляє велику увагу кадровiй полiтицi. Так, згiдно дiючого стандарту «Кадрового
дiловиробництва», на пiдприємствi дiє чiткий порядок заповнення iснуючих вакансiй. Начальники
цехiв i вiддiлiв у разi необхiдностi подають вiдповiднi заявки до вiддiлу кадрiв. Перш за все,
кандидати на вакантнi робочi мiсця пiдбираються серед працiвникiв комбiнату, якi мають
необхiднi сумiжнi професiї. Неабияку роль у цьому планi вiдiграє база даних кандидатiв на
працевлаштування. Кожна людина, яка бажає стати працiвником ПАТ «ЦГЗК», має прийти в бюро
з пiдбору та найму персоналу вiддiлу кадрiв управлiння комбiнату з необхiдним пакетом
документiв. Якщо на момент звернення цього претендента необхiдна вакансiя вiдсутня, то за
першої ж можливостi працевлаштування, вiн буде запрошений до вiддiлу кадрiв для проходження
спiвбесiди, iнтерв’ювання та тестування.
Вiддiл кадрiв комбiнату тiсно спiвпрацює з Криворiзьким мiським центром зайнятостi, кадровими
агенцiями, засобами масової iнформацiї у питаннях працевлаштування та комплектацiї
структурних пiдроздiлiв комбiнату. Значну роль при влаштуваннi на роботу вiдiграють
квалiфiкацiя, професiйний досвiд та потенцiал претендента.
Ключовим джерелом поповнення кадрiв є молодi спецiалiсти з вищою освiтою та прагненням до
розвитку. На пiдприємствi цьому питанню придiляється неабияка увага. Базовим вищим
навчальним закладом для комбiнату є Державний вищий навчальний заклад «Криворiзький
нацiональний унiверситет». Розподiлом випускникiв ДВНЗ КНУ займається вiддiл кадрiв, згiдно
заявок, узгоджених з головними спецiалiстами комбiнату. В звiтному роцi вже проведено вiдбiр та
прийнятi випускники за спецiальностями «Пiдземна розробка родовищ корисних копалин»,
«Вiдкритi гiрничi роботи», «Маркшейдерська справа», «Гiрниче обладнання», «Електромеханiчнi
системи автоматизацiї та електропривод», «Електромеханiчне обладнання енергоємних
виробництв», «Автомобiлi та автомобiльне господарство» та «Металургiйне обладнання». Серед
випускникiв 2013 року вiдiбрано 58 кращих, якi працевлаштованi на комбiнат.
На комбiнатi створюються всi умови для адаптацiї молодих спецiалiстiв на виробництвi i їх
подальшого кар'єрного зростання. В рамках Стандарту пiдприємства «Залучення i утримання

молодих спецiалiстiв» в 2013 роцi з метою швидкої адаптацiї в умовах виробництва прийнятих
молодих спецiалiстiв, проведенi iнструктивнi збори з їх наставниками для ознайомлення з
корпоративними цiнностями, стратегiєю розвитку пiдприємства i планами роботи на рiк.
Проведенi екскурсiї по структурним пiдроздiлам комбiнату i в музеї трудової слави для
ознайомлення з iсторiєю становлення i розвитку компанiї, з метою формування їх прихильностi до
пiдприємства,
розумiння
цiлей,
завдань
i
корпоративної
культури.
Для реалiзацiї i розвитку їх творчого потенцiалу, пiдвищення ефективностi виробничих процесiв
на пiдприємствi, проведена конференцiя iз захисту молодими спецiалiстами чотирнадцяти
науково-технiчних i соцiальних проектiв. Кращi технiчнi i соцiальнi проекти будуть упровадженi
на пiдприємствi.
Одним з важливих напрямкiв кадрової полiтики ПАТ «ЦГЗК» є омолодження колективу
комбiнату.
Середнiй вiк працюючих на пiдприємствi на 31.12.2013р. складає – 40,2 рокiв, на 31.12.2012р.
складав – 40,5 рокiв. Середнiй вiк прийнятих робiтникiв у 2013 роцi складає 29,5 роки, середнiй
вiк звiльнених – 44,4 роки.
Структура комбiнату за освiтою, станом на 31.12.2013р.:
- повна вища та базова вища – 30,8%;
- неповна вища освiта – 27,1%;
- професiйно-технiчна та середня –42,1%.
Вiддiлом кадрiв на комбiнатi успiшно реалiзованi програми «Щорiчна оцiнка персоналу» i
«Кадровий резерв».
Щорiчна оцiнка - це важливий iнструмент для досягнення поставлених завдань, побудови сильної
та ефективного пiдприємства. Основними цiлями проведення щорiчної оцiнки персоналу є:
формування Кадрового резерву пiдприємства та Групи в цiлому, планування кар'єри та
просування спiвробiтникiв, визначення потреби в навчаннi та розвитку персоналу, перегляд
заробiтної плати за результатами оцiнки.
В рамках реалiзацiї проекту Щорiчна оцiнка персоналу ПАТ «ЦГЗК» в 2013 р. за пiдсумками
роботи 2012 було оцiнено 4609 працiвникiв комбiнату, причому в категорiю «А +» оцiнено 16
спiвробiтникiв, в категорiю «А» - 835, в категорiю «В» - 2767, «В-» - 615, «С» - 376 спiвробiтникiв
вiдповiдно.
В рамках програми з формування Кадрового резерву на пiдприємствах Метiнвеста, з метою
забезпечення наявностi внутрiшнiх кандидатiв для просування на ключовi керiвнi позицiї,
запобiгання вiдтоку сильних людей з Компанiї, забезпечення менеджерського ресурсу для нових
бiзнес-проектiв i майбутнiх завдань, в поточному роцi працiвниками вiддiлу кадрiв успiшно
проведена програма з формування Кадрового резерву ПАТ «ЦГЗК». Пiсля завершення всiх етапiв
з формування Кадрового резерву ПАТ «ЦГЗК» на розгляд Комiтету з розвитку, засiдання якого
вiдбулися 05.09-06.09.2013р., було винесено i розглянуто 200 кандидатiв (188 кандидатiв в КР-2 i
12 в КР-1). В результатi роботи Комiтету з розвитку ПАТ «ЦГЗК» затверджений пiдсумковий
склад КР-2 у кiлькостi 118 резервiстiв, узгоджений напрямок розвитку для рекомендованого
складу КР-1 у кiлькостi 11 чоловiк, розглянутi ризики по узгодженим ключовим позицiям i
затверджений план приємностi ключових (керiвних) позицiй для Кадрового резерву ПАТ «ЦГЗК».
За результатами засiдання Комiтету Гiрничодобувного дивiзiону, якiй вiдбувся 10.10.2013 р.
затверджений склад КР-1 у кiлькостi 10 резервiстiв.
Повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання (групи): Асоцiацiя "Укррудпром"; 50000,
Україна, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, пр.К.Маркса, 1.
Короткий опис дiяльностi об'єднання (групи): Асоцiацiя утворена як договiрна особа, яка не є
господарським товариством чи пiдприємством. Асоцiацiя не здiйснює комерцiйної дiяльностi,
метою якої є отримання прибутку, тобто, є некомерцiйною, неприбутковою органiзацiєю.
Засновники та учасники Асоцiацiї не отримують прямих прибуткiв (дивiдендiв) вiд її дiяльностi.
Асоцiацiя є вiльною для вступу (виходу) нових учасникiв (засновникiв) на засадах дотримання
ними установчих документiв асоцiацiї. Метою дiяльностi асоцiацiї "Укррудпром" є координацiя

господарської дiяльностi учасникiв. Предметом дiяльностi є захист iнтересiв учасникiв без права
втручання у їх виробничу та комерцiйну дiяльнiсть та без права впливу на прийняття ними
управлiнських рiшень. Крiм того, предметом дiяльностi Асоцiацiї являється забезпечення
iнформацiєю стосовно технiчних розробок, промислових стандартiв, промислової статистики,
розробка проектiв охорони навколишнього середовища, дослiдження ринку та вивчення
суспiльної думки, дослiдження та розробки в галузi природних та технiчних наук.
Мотиви та строк участi емiтента в об'єднаннi (групi): емiтент є засновником (учасником) асоцiацiї
з 2004 року.
Частка участi емiтента в об'єднаннi (групi) (за наявностi), його позицiя (мiсце, статус) у структурi
об'єднання (групи): частка емiтента у статутному капiталi асоцiацiї станом на 31.12.2013 року
складає 11,32%;є засновником.
Права
та
обов'язки
емiтента
як
учасника
об'єднання
(групи).
Кожен з Учасникiв має право:
- брати участь в управлiннi Асоцiацiєю в порядку, визначеному чинним законодавством,
установчими документами, внутрiшнiми нормативними актами та рiшеннями органiв управлiння
Асоцiацiї;
вимагати
скликання
загальних
зборiв
Учасникiв;
- одержувати вiд Асоцiацiї iнформацiю про її дiяльнiсть, а також iншу iнформацiю, пов’язану з
iнтересами Учасника;
- приймати рiшення про надання Асоцiацiї повноважень представляти iнтереси Учасника;
- добровiльно вийти зi складу Учасникiв на умовах i в порядку, визначеному установчими
документами Асоцiацiї, а також зi збереженням взаємних зобов’язань та укладених угод з iншими
суб’єктами господарювання.
Кожен з Учасникiв зобов’язаний:
- дотримуватись положень установчих документiв та внутрiшнiх нормативних актiв Асоцiацiї;
- своєчасно та в повному обсязi вносити матерiальнi i нематерiальнi внески (вступнi, членськi,
цiльовi тощо) у розмiрi, формi та порядку, якi визначаються установчими документами,
внутрiшнiми нормативними актами та рiшеннями Вищого органу управлiння Асоцiацiєю;
- невiдкладно iнформувати виконавчий орган Асоцiацiї про виникнення обставин, несумiсних з
подальшим виконанням ним зобов’язань Учасника або перебуванням його у складi Учасникiв;
- надавати Асоцiацiї iнформацiю, необхiдну для вирiшення питань, пов’язаних з її дiяльнiстю;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, що стала йому вiдомою в
зв’язку з участю в Асоцiацiї.
Повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання (групи): Асоцiацiя "Укрiнтерстандарт";
03680, Україна, м.Київ, вул.Горького, 174.
Короткий опис дiяльностi об'єднання (групи):Асоцiацiя є некомерцiйним господарським
об'єднанням пiдприємств, створена i дiє на принципах добровiльностi, рiвноправностi, учасникiв,
самоврядування, законностii гласностi, добровiльного входження та виходу з асоцiацiї. Основною
метою дiяльностi являється всебiчне сприяння пiдвищенню безпеки i якостi вiтчизняної й
iмпортної продукцiї шляхом координацiї дiяльностi пiдприємств у сферi технiчного регулювання оцiнки вiдповiдностi, стандартизацiї, метрологiї, управлiння якiстю та навколишнiм середовищем.
Мотиви та строк участi емiтента в об'єднаннi (групi): є членом асоцiацiї з 2005 року
Частка участi емiтента в об'єднаннi (групi) (за наявностi), його позицiя (мiсце, статус) у структурi
об'єднання (групи): є асоцiйованим членом асоцiацiї.
Права та обов'язки емiтента як учасника об'єднання (групи).
Учасники Асоцiацiї мають право:
- отримувати допомогу вiд Асоцiацiї в прiоритетному порядку;
- отримувати правовий захист та iншу допомогу вiд Асоцiацiї;
- брати участь в реалiзацiї програм та проектiв Асоцiацiї;
- приймати участь в управлiннi Асоцiацiєю;
- брати участь в обговореннi питань, що стосуються дiяльностi Асоцiацiї та вносити на розгляд

керiвних органiв Асоцiацiї пропозицiї щодо їх вирiшення;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї;
- вiльного вступу та виходу iз Асоцiацiї в порядку, передбаченому статутом Асоцiацiї.
Учасники Асоцiацiї зобов’язанi:
- дотримуватись положень статуту Асоцiацiї та установчого договору;
- своєчасно вносити вступнi, членськi i цiльовi внески в грошовiй та матерiальнiй формi;
- сприяти керiвним та виконавчим органам Асоцiацiї у виконаннi їх функцiй та завдань;
- не розголошувати комерцiйну i конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Асоцiацiї як пiд час дiї
укладеної з Асоцiацiєю угоди, так i пiсля її припинення, усвiдомлюючи вiдповiдальнiсть за їх
розголошення, передбачену чинним законодавством;
- опiкуватися створенням позитивного iмiджу Асоцiацiї;
- нести iншi обов’язки, передбаченi статутом Асоцiацiї i вiдповiдними угодами.
Повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання (групи): Органiзацiя роботодавцiв "СОЮЗ
МЕТАЛУРГIВ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI", 50064, Днiпропетровська область, м.Кривий
Рiг, вул.Рудна, 47.
Короткий опис дiяльностi об'єднання (групи):Основною метою створення та дiяльностi органiзацiї
є об'єднання роботодавцiв-власникiв пiдприємств металургiйного комплексу Днiпропетровської
областi на засадах добровiльностi та рiвноправностi для представництва i захисту економiчних,
соцiальних та iнших iнтересiв роботодавцiв на обласному рiвнi, а також здiйснення координацiї та
консолiдацiї дiй своїх членiв у сферi соцiально-трудових вiдносин. Основним завданням
Органiзацiї є забезпечення представництва та захист законних iнтересiв i прав роботодавцiв у
вiдносинах з органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, професiйними
спiлками, їх об'єднаннями та iншими органiзацiями. Членами Органiзацiї являються її засновники,
а також можуть бути роботодавцi, що вступили до Органiзацiї у порядку, передбаченому
Статутом. Органiзацiя є неприбутковою громадською органiзацiєю. Дiяльнiсть Органiзацiї
здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України. Дiяльнiсть Органiзацiї поширюється
на територiю Днiпропетровської областi.
Мотиви та строк участi емiтента в об'єднаннi (групi): є членом органiзацiї з 2011 року.
Частка участi емiтента в об'єднаннi (групi) (за наявностi), його позицiя (мiсце, статус) у структурi
об'єднання (групи): є членом органiзацiї.
Права
та
обов'язки
емiтента
як
учасника
об'єднання
(групи).
Члени Органiзацiї мають право:
- безпосередньо або через своїх представникiв брати участь у роботi З’їзду Органiзацiї;
- брати участь в управлiннi Органiзацiєю безпосередньо через своїх представникiв в порядку,
передбаченому статутом, в тому числi представники членiв Органiзацiї можуть обирати та бути
обраними до складу органiв Органiзацiї та отримувати iнформацiю про їх роботу;
- брати участь в обговореннi та визначеннi основних напрямкiв дiяльностi Органiзацiї та її органiв,
а також в iнших заходах, що здiйснюються Органiзацiєю;
- рекомендувати чинним членам Органiзацiї прийняття нових роботодавцiв в якостi членiв
Органiзацiї;
- одержувати всю необхiдну iнформацiю про дiяльнiсть Органiзацiї та посадових осiб Органiзацiї,
знайомитися з фiнансовими звiтами, рiшеннями З’їзду Органiзацiї та iнших оргнiв управлiння
Органiзацiї;
- вносити заяви та пропозицiї на розгляд З’їзду Органiзацiї та iнших органiв Органiзацiї;
- брати участь в реалiзацiї програм Органiзацiї та контролювати їх виконання;
- вийти зi складу Органiзацiї в порядку та на умовах, встановлених статутом Органiзацiї.
Члени Органiзацiї зобов’язанi:
дотримуватись
статуту
Органiзацiї
та
виконувати
його
вимоги;
- делегувати Органiзацiї повноваження щодо вирiшення актуальних питань соцiально-економiчної
сфери, трудових вiдносин, якi закрiплюються у вiдповiдних угодах мiж стронами соцiального
партнерства, в тому числi у галузевих угодах;
- виконувати взятi на себе зобов’язання, прийнятi Органiзацiєю вiдповiдно до угод, укладених мiж

сторонами соцiального партнерства, в тому числi галузевих угод;
- виконувати рiшення органiв Органiзацiї;
- не вчиняти дiй, якi можуть нанести шкоду дiяльностi чи репутацiї Органiзацiї;
- брати участь у роботi по досягненню мети та завдань Органiзацiї;
- сплачувати членськi та iншi внески у розмiрi та порядку, установленому З’їздом Органiзацiї.
Повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання (групи): Днiпропетровська обласна
органiзацiя роботодавцiв пiдприємств гiрничодобувної галузi України; 50036, Днiпропетровська
область, м.Кривий Рiг, вул. Мелешкiна, 14А.
Короткий опис дiяльностi об'єднання (групи): Основною метою створення та дiяльностi
органiзацiї є представництво i захист iнтересiв власникiв та їх органiзацiй-роботодавцiв
гiрничодобувної промисловостi у Днiпропетровськiй областi України у економiчних, соцiальнотрудових та iнших вiдносинах, захист їх законних прав та iнтересiв, а також координацiя та
консолiдацiя дiй членiв органiзацiї для досягнення позитивних результатiв їхньої дiяльностi та
посилення їх впливу на процес формування соцiально-економiчної полiтики, вдосконалення
соцiально-трудоваих вiдносин та розвитку соцiального партнерства в Українi. Основним
напрямом дiяльностi органiзацiї є забезпечення представництва та захист законних iнтересiв i прав
органiзацiй власникiв та їх органiзацiй-роботодавцiв (членiв органiзацiї) гiрничодобувної
промисловостi у Днiпропетровськiй областi України у вiдносинах з органами державної влади та
органами мiсцевого самоврядування, професiйними спiлками, їх обєднаннями та iншими
органiзацiями найманих працiвникiв, iншими обєднаннями громадян. Членами органiзацiями
можуть бути роботодавцi-власники пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми
власностi. Органiзацiя є неприбутковою громадською органiзацiєю. Дiяльнiсть органiзацiї
поширюється
на
територiю
Днiпропетровської
областi.
Мотиви та строк участi емiтента в об'єднаннi (групi): є членом органiзацiї з 2012 року.
Частка участi емiтента в об'єднаннi (групi) (за наявностi), його позицiя (мiсце, статус) у структурi
об'єднання (групи): є членом органiзацiї.
Права
та
обов'язки
емiтента
як
учасника
об'єднання
(групи).
Члени Органiзацiї мають право:
- через своїх представникiв брати участь у роботi З”їзду Органiзацiї;
- делегувати Органiзацiї повноваження щодо вирiшення актуальних питань соцiально-економiчної
сфери, трудових вiдносин, якi закрiплюються у вiдповiдних угодах мiж сторонами соцiального
партнерства, в тому числi у галузевiй та територiальнiй угодах;
- брати участь в обговореннi та визначеннi основних напрямкiв дiяльностi Органiзацiї та її
робочих органiв, а також в iнших заходах, що здiйснюються Органiзацiєю;
- вносити заяви та пропозицiї на розгляд З’їзду Органiзацiї та iнших органiв Органiзацiї;
- брати участь в реалiзацiї програм Органiзацiї та контролювати їх виконання;
- вийти зi складу Органiзацiї в порядку та на умовах, встановлених статутом Органiзацiї.
Члени Органiзацiї зобов’язанi:
- дотримуватись статуту Органiзацiї та виконувати його вимоги;
- делегувати та виконувати взятi на себе зобов’язання, прийнятi Органiзацiєю вiдповiдно до угод,
укладених мiж сторонами соцiального партнерства, в тому числi галузевiй та територiальних
угодах;
- виконувати рiшення керiвних органiв Органiзацiї;
- не вчиняти дiй, якi можуть нанести шкоду дiяльностi чи репутацiї Органiзацiї;
- брати участь у роботi по досягненню мети та завдань Органiзацiї;
- сплачувати вступнi, членськi та цiльовi внески в порядку, встановленому статутом.
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.
Протягом звiтного перiоду з боку третiх осiб нiяких пропозицiй щодо реорганiзацiї не було.

Для розкриття основ, стандартiв, правил та принципiв визнання, деталiзацiї та оцiнки об'єктiв
облiку, якi необхiдно використовувати для ведення бухгалтерського облiку та пiдготовки
фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами Фiнансової Звiтностi затверджена та введена в
дiю облiкова полiтика ПАТ "ЦГЗК" згiдно наказу № 3 вiд 03.01.2013 р. Бухгалтерський облiк
протягом 2013 року здiйснювався у вiдповiдностi Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999р., Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського
облiку. Облiк на Пiдприємствi автоматизований.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно строкiв корисного
використання, встановленим технiчним персоналом пiдприємства. Використання прямолiнiйного
методу передбачає, що економiчнi вигоди вiд використання основного засобу розподiляються
рiвномiрно в кожний перiод нарахування амортизацiї.
Для цiлей розрахунку амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнюється нулю.
Нарахування амортизацiї на придбаний актив починається з наступного мiсяця з моменту
введення активу в експлуатацiю.
На землю амортизацiя не нараховується.
На об'єкти, якi вiдносяться до малоцiнних необоротних активiв, нараховується амортизацiя в
розмiрi 100% в момент їх введення в експлуатацiю.
Запаси на пiдприємствi протягом 2013 року в обов'язковому порядку оцiнювалися за найменшою з
двох величин:
- Собiвартостi;
- Чистої цiни продажу.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати,
понесенi для того, щоб доставити запаси до мiсця їх дiйсного знаходження та стану.
В собiвартiсть придбання запасiв включаються наступнi витрати:
- Суми, якi сплачуються вiдповiдно з договором постачальнику, за вирахуванням непрямих
податкiв;
- Суми митних зборiв при ввезеннi;
- Суми непрямих податкiв в зв'язку iз придбанням запасiв, якi не компенсуються пiдприємству;
- Транспортно-заготiвельнi витрати - витрати на заготiвлю запасiв, оплата тарифiв (фрахта) за
навантажувально-розвантажувальнi роботи та транспортування запасiв всiма видами транспорту
до мiсця їх використання, включаючи витрати на страхування ризикiв транспортування запасiв;
- Iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та приведенням їх до стану,
придатному для використання в запланованих цiлях.
Торговi та iншi знижки вираховуються при визначеннi собiвартостi придбаних запасiв.
До вартостi придбаних запасiв не включаються витрати на проведення ринкових дослiджень, з
пошуку та вiдбору постачальника, на залучення консультантiв i т.п. Такi витрати вiдносяться на
операцiйнi витрати пiдприємства в перiодi їх понесення. Собiвартiсть запасiв, вироблених
пiдприємством включає витрати, пов'язанi безпосередньо з виробничими одиницями.
При облiку запасiв в їх вартiсть пiдприємство включає i iншi витрати, якщо тiльки вони пов'язанi з
приведенням цих запасiв в станi, придатному для використання до вiдповiдних цiлей. Наприклад,
витрати на розробку специфiчного продукту, призначеного для конкретного покупця, або витрати
на доробку продукту пiд вимоги конкретного споживача.
Витрати, якi не включаються до вартостi запасiв та вiдносяться на витрати в перiодi їх
виникнення:
- Значно перевищуючi нормативи суми вiдходiв матерiалiв та iнших матерiальних цiнностей;
- Витрати на складування запасiв, якщо тiльки це не передбачено технологiчним процесом
виробництва продукцiї;
- Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут;
- Витрати за кредитами (вiдсотки), отриманим для придбання запасiв.
ПАТ "ЦГЗК" при вибуттi запасiв використовує наступнi методи оцiнки:

- метод середньозваженої вартостi;
- метод iдентифiкованої вартостi.
При використаннi середньозваженого методу, вартiсть одиницi запасiв визначається як
середньозважена вiд вартостi аналогiчних взаємозамiнних запасiв на початок перiоду та вартостi
придбання або виробництва цих запасiв на протязi перiоду. Такий метод використовується тiльки
для ГСМ та сировини для виготовлення готової продукцiї.
Метод iдентифiкованої вартостi передбачає списання запасiв за реальною вартiстю кожної
одиницi, визначеної згiдно даного пункту облiкової полiтики. Цей метод поширюється на останнi
запаси, крiм ГСМ та сировина.
При первiсному визнаннi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання пiдприємство оцiнює
його справедливою вартiстю. При первiсному визнаннi фiнансових активiв/зобов'язань, якi не
являються активами/зобов'язаннями, якi враховуються за справедливою з вiдображенням
результатiв її змiни в звiтi про фiнансовi результати, пiдприємство включає в їх вартiсть також
витрати по угодi, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання.
Прикладами фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi визнаються за справедливою
вартiстю, без врахування затрат по угодi, являються: цiннi папери (облiгацiї, векселi, акцiї), якi
враховуються за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв її змiни в звiтi про фiнансовi
результати.
Прикладами фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi визнаються за справедливою
вартiстю плюс витрати по угодi являються: цiннi папери (облiгацiї, векселi), якi утримуються до
погашення, позики виданi та дебiторська заборгованiсть, облiгацiї випущенi та якi не обертаються
на активному ринку, кредити отриманi.
Коли iснує активний ринок для фiнансового iнструменту (а саме, котирування визначено та вiдомо
всiм учасникам ринку), тодi справедлива вартiсть цього фiнансового iнструменту визначається на
основi цього котирування.
Якщо ринок для фiнансового iнструменту не являється активним, тодi пiдприємство оцiнює
справедливу вартiсть з використанням наступних методiв:
- аналiзу операцiй з таким же iнструментом, проведених в недавньому часi мiж незалежними
сторонами;
- поточної справедливої вартостi подiбних фiнансових iнструментiв;
- дисконтування майбутнiх грошових потокiв.
Реалiзованi та нереалiзованi прибуток та збитки, якi являються результатом змiни справедливої
вартостi таких фiнансових iнструментiв, вiдображаються пiдприємством у звiтi про фiнансовi
результати в тому ж перiодi, в якому вони виникли.
При вiдсутностi активного ринку для часткових iнструментiв (акцiй), оцiнити їх справедливу
вартiсть можна с використанням наступних методiв:
- дохiдний метод;
- метод чистих активiв.
За доходним методом вартiсть об'єкту iнвестицiй визначається величиною очiкуваних доходiв. В
рамках доходного пiдходу пiдприємство застосовує метод дисконтування грошових потокiв.
Вартiсть
фiнансових
iнструментiв
визначається
на
основi
таких
факторiв:
- строку, на який планується здiйснення iнвестицiй;
- розрахунку майбутнiх грошових потокiв пiдприємства за кожний рiк на протязi цього перiоду;
- приведення майбутнiх грошових потокiв до їх поточної вартостi, з урахуванням темпiв росту
пiдприємства, якi передбачаються, часу та перiодичностi отримання доходiв, iнфляцiї.
Ставка дисконтування встановлюється єдина для всiх iнструментiв/зобов’язань та вiдображає
мiнiмально допустиму вiддачу на вкладений капiтал, при якiй iнвестор надасть перевагу участi в
альтернативному проектi з вкладання тих же коштiв з порiвняною ступенем ризику.
Метод чистих активiв використовується, якщо доходи об'єкту iнвестування не пiддаються точному
прогнозу и пiдприємство - об'єкт iнвестування володiє значними матерiальними та фiнансовими
активами (лiквiдними цiнними паперами, iнвестицiями в нерухомiсть i т.п.). Статтi балансу об'єкту
iнвестування приводяться до ринкової вартостi. Оцiнка проводиться в декiлька етапiв:

1. аналiз фiнансових звiтiв;
2. розрахунок ринкової вартостi фiнансових активiв;
3. оцiнка ринкової вартостi матерiальних та нематерiальних активiв;
4. розрахунок справедливої вартостi зобов'язань;
5. внесення облiкових поправок (коригувань).
В результатi проведених робiт вартiсть власного капiталу (чистих активiв) об'єкта iнвестування
розраховується як ринкова вартiсть сукупних активiв мiнус справедлива вартiсть всiх зобов'язань.
Гiрничо-металургiйний комплекс України - це галузь, яка представляє значну частину економiки
України (26% промислового виробництва), здатна конкурувати на свiтовому ринку та
забезпечувати 43% валютних надходжень в Україну.
Гiрничодобувна галузь промисловостi має стратегiчне значення для сталого розвитку економiки та
забезпечення нацiональної безпеки України. Протягом останнiх 20 рокiв вона стабiльно забезпечує
металургiйну, хiмiчну та iншi галузi промисловостi України високоякiсною сировиною та є
важливим джерелом валютних надходжень нашої держави.
Бiльшу частину минулого десятилiття гiрничодобувний сектор орiєнтувався, головним чином, на
збiльшення обсягiв виробництва. Однак, негативнi тенденцiї на свiтовому ринку залiзорудної
сировини та в металургiї протягом останнiх рокiв, безумовно, позначилися на українських
пiдприємствах гiрничо-металургiйного комплексу. Стрiмке падiння цiн, викликане уповiльненим
ростом i зменшенням попиту в Китаї, а також економiчною невизначенiстю в єврозонi, змiнило
умови роботи для всiх пiдприємств галузi. В результатi, на першому мiсцi за важливiстю для
гiрничодобувних пiдприємств країни є питання пiдвищення конкурентоспроможностi за рахунок
зниження витрат, полiпшення якiсних показникiв продукцiї, а також жорстка дисциплiна в рамках
реалiзацiї збутової полiтики. Проте, за даними ДП «Укрпромзовнiшекспертиза», за пiдсумками
2013 року виробництво ЗРС в Українi збiльшилося до 81,2 млн. тонн, що на 5 млн. тонн (+4,8%)
бiльше, нiж у 2012 роцi. При цьому збiльшення виробництва було зафiксовано за всiма видами
продукцiї: по товарнiй рудi - на 715 тис. т. або 5,3%, по концентрату - на 635 тис. т. або 1,6%., по
обкотишам - на 1989 тис. т. або 9,1%, по агломерату - на 390 тис. т. або 19,3%.
I хоча ситуацiя на ринку залишається нестабiльною, прогноз розвитку видобувної i металургiйної
галузi в цiлому сприятливий. За таких умов компанiї прагнуть використовувати можливостi для
зростання завдяки нарощуванню обсягiв виробництва, пiдвищенню ефективностi операцiйної
дiяльностi та оптимiзацiї витрат.
Днiпропетровська область, займаючи трохи бiльше 5 вiдсоткiв усiєї територiї України й маючи
близько 7,5 вiдсотка усього населення, є одним з провiдних регiонiв нашої держави, його
економiчний розвиток значною мiрою визначає загальну ситуацiю в державi. На
Днiпропетровщинi виробляється близько 18% усiєї промислової продукцiї України. За цим
показником область посiдає друге мiсце в Українi (традицiйно поступається лише промисловостi
Донеччинi - 21%). У звiтному перiодi вперше за роки незалежностi Днiпропетровщина протягом
п’яти мiсяцiв утримувала перше мiсце в країнi за обсягами реалiзацiї промислової продукцiї.
Основу промисловостi складає гiрничо-металургiйний комплекс, який в загальному обсязi
промислової продукцiї становить 65,1%. На територiї Днiпропетровської областi виробляється
майже 34% продукцiї чорної металургiї України. У загальному обсязi валової продукцiї
промисловостi металургiї належить 49,5%. Галузь почала свiй розвиток у другiй половинi ХIХ
столiття. На сьогоднiшнiй день у структуру чорної металургiї входять 57 пiдприємств, у тому
числi: 7 гiрничо-збагачувальних комбiнатiв, 3 пiдприємства пiдземного видобутку, 3
металургiйних, 9 трубних i 3 коксохiмiчних, 2 пiдприємства кольорової металургiї. Гiрничометалургiйний комплекс областi має власний науково-технiчний потенцiал: академiчнi та галузевi
науково-дослiднi iнститути, проектнi органiзацiї i науковi пiдроздiли пiдприємств.
За iнформацiєю Головного управлiння статистики у Днiпропетровськiй областi у 2013 роцi у
добувнiй промисловостi та розробленнi кар’єрiв, якi протягом року нарощували темпи приросту
виробництва, рiвень виробництва попереднього року перевищено (102,8%). Фактором якiсної
роботи пiдприємств добувної промисловостi стало збiльшення випуску концентратiв залiзорудних

неагломерованих на 3,1%, агломерованих – на 2,5%.
У металургiї та металообробцi областi у 2013 роцi спостерiгалося падiння випуску продукцiї проти
рiвня виробництва 2012 року (iндекс – 99,1%). У металургiйному виробництвi скорочення темпiв
отримано пiдприємствами з випуску трубної продукцiї (86,2%); обсяги виплавки чавуну, сталi та
феросплавiв залишились без змiн (100%) при тому, що на пiдприємствах з металообробки темп
випуску продукцiї зрiс (150,2%). В галузi зменшено випуск сталi без напiвфабрикатiв, отриманих
безперервним литтям, на 1,2%, виплавку чавуну – на 2,8%, виготовлення труб та трубок, профiлiв
порожнистих зi сталi – на 11,6%, при одночасному зростаннi обсягiв прокату готового чорних
металiв на 3,1%.
Основними видами продукцiї ПАТ "ЦГЗК" являються залiзорудний концентрат та залiзоруднi
обкотишi, питома вага яких в загальному обсязi виробництва складає бiльше 99%, незначну долю
товарної продукцiї складають щебiнь та промисловi послуги. Починаючи з 2001 року, на комбiнатi
впроваджена система управлiння якiстю продукцiї по ДСТУ ISO 9001-95, яка передбачає постiйне
удосконалення всiх процесiв, що забезпечують своєчасне визначення потреб споживача та, як
слiдство, розробку всiх сторiн технологiчного забезпечення якостi. по версiї ДСТУ ISO 9001-2001,
зареєстрований в державному реєстрi сертифiкацiї УкрСЕПРО. В 2009 роцi за пiдсумками аудиту
ПАТ "ЦГЗК"отримано сертифiкат на систему управлiння якiстю № UA 2.040.103397-09 (дiйсний
до 18.01.2014 року). 20 жовтня 2011 року ПАТ «ЦГЗК» отримав в Нацiональному органi України з
сертифiкацiї поновлений сертифiкат на систему управлiння якiстю по версiї ДСТУ ISO 9001:2009
№UA2.040.06441-11 (дiйсний до 18.01.2014 року). ПАТ "ЦГЗК" виробляє самий якiсний
залiзорудний концентрат i обкотишi на Українi. За пiдсумками єдиного державного
Всеукраїнського конкурсу якостi продукцiї "100 кращих товарiв України" в 2005 роцi обкотишi
виробництва ПАТ "ЦГЗК" було визнано переможцем, а концентрат - лауреатом конкурсу. В 2006
роцi концентрат i обкотишi ПАТ "ЦГЗК" стали переможцями конкурсу "Криворiзька якiсть 2006". Крiм того, Центральний ГЗК визнано лауреатом нацiонального етапу конкурсу на здобуття
премiї Спiвдружностi Незалежних Держав "За досягнення у сферi якостi продукцiї та послуг 2006
року". В 2007 роцi концентрат залiзорудний агломерацiйної марки А-1 ПАТ "ЦГЗК" перемiг в
номiнацiї товари виробничо-технiчного призначення на Всеукраїнському конкурсi якостi
продукцiї. В 2012 роцi концентрат ПАТ «ЦГЗК» було визнано переможцем всеукраїнського
конкурсу «Кращий вiтчизняний товар 2012 року». Таким чином, наша продукцiя щорiчно
проходить суворий контроль якостi i у звiтному роцi вона вкотре пiдтвердила свiй високий
рейтинг перемогами в загальнодержавному конкурсi «100 кращих товарiв України» i нацiональнiй
виставцi «Барвиста Україна».
За 2013 рiк по виробництву основних видiв продукцiї комбiнат мав такi показники: - видобуток
залiзної руди – 15,39 млн.т (в 2012р. – 15,34 млн.т) з вмiстом залiза в рудi по факту 23,08% Fe
магн. . - виробництво концентрату – 6582,2 тис.т , що на 3,02% бiльше вiдповiдного перiоду 2012
року, в т.ч. товарного – 4094,08 тис.т . В 2013 роцi при повторному збагаченнi лежалих пiскiв
хвостосховища комбiнатом одержано 1,063 млн.т концентрату; - виробництво залiзорудних
обкотишiв – 2 314,37 тис.т (в 2012р. - 2 312,45 тис.т). У вiдповiдностi до кон'юнктури ринку
комбiнатом освоєно випуск обкотишiв з рiзним рiвнем основностi - 0,12; 0,5; 0,8; 1,0 та 1,2 од.. В
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з
показником
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та
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Виробництво основних видiв продукцiї ПАТ "ЦГЗК" не залежить вiд сезонних змiн i є
безперервним на протязi усього року.
Центральний ГЗК реалiзує свою продукцiю як на зовнiшньому, так i на внутрiшньому ринках.
Споживчим сегментом продукцiї комбiнату виступає металургiйний комплекс. Обкотишi та
концентрат можуть перевозитись на далекi вiдстанi, тому споживчий сегмент компанiї формується
на значнiй по величинi територiї. У 2013 роцi 55,89 % виробленого товарного концентрату (56,1%
- в 2012 роцi) ПАТ "ЦГЗК" було реалiзовано українським пiдприємствам, з якими утворилися
довгостроковi вiдносини: ПАТ "Єнакiєвський МЗ", ПАТ "МК Азовсталь", ПАТ "Алчевський МК",
ПАТ «ДМК iм. Дзержинського», ПАТ "ММК iменi Iллiча". Решту (44,11%) виробленого товарного
концентрату було експортовано. У 2013 роцi 7,82 % вироблених обкотишiв ПАТ "ЦГЗК" було
реалiзовано на внутрiшньому ринку українським пiдприємствам (ПАТ "МК Азовсталь"). Решту
(92,18%) вироблених обкотишiв було вiдвантажено на експорт. Країнами-споживачами продукцiї

комбiнату на зовнiшньому ринку являються Чехiя, Словаччина, Польща, Угорщина, Румунiя та
Китай. Вiдвантаження продукцiї на експорт комбiнат виконує залiзничним транспортом через
прикордоннi переходи (Iзов, Чоп, Ужгород, Мостиська, Батєво, Ренi) та водним транспортом через
Пiвденний морський торгiвельний порт. Ринок залiзорудної сировини необхiдно розцiнювати з
точки зору врахування якiсних показникiв продукцiї та географiчного розташування виробникiв.
Якiснi показники ЗРС усiх виробникiв на регiональному ринку вiдрiзняються незначно, тобто
споживачi можуть вiльно перейти вiд споживання продукцiї одного постачальника на споживання
продукцiї iншого виробника. Знаходження українських та росiйських виробникiв ЗРС в єдиному
географiчному регiонi обумовлює постачання на металургiйнi пiдприємства товарної продукцiї не
тiльки пiдприємствами країни-споживача, але й пiдприємствами iнших країн. Вiдсутнiсть
транспортних та митних бар'єрiв сприяють формуванню умов здорової конкуренцiї мiж
виробниками. На ринку концентрату ПАТ "ЦГЗК" конкурує з українськими пiдприємствами (ПАТ
"ПiвдГЗК") та росiйськими комбiнатами (ВАТ "Лебединський ГЗК", ВАТ "Михайлiвський ГЗК",
ВАТ "Стойленський ГЗК", ВАТ "Ковдорський ГЗК", ВАТ «Комбiнат «КМАруда»). Також,
конкурентами виступають виробники аглоруди, яка є замiнником концентрату в агломерацiйному
процесi: ПАТ "ПiвдГЗК", ПАТ "ММК iменi Iллiча", ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" (НКГЗК).
ПАТ "ЦГЗК" на ринку обкотишiв конкурує з українськими пiдприємствами (ПАТ "Полтавський
ГЗК") та росiйськими комбiнатами (ВАТ "Лебединський ГЗК", ВАТ "Михайлiвський ГЗК"),
присутнiсть яких на ринку України пояснюється тим, що протягом тривалого часу українськi
виробники металу використовують росiйську залiзорудну сировину, яка своїми якiсними
показниками не поступається залiзним рудам, що видобуваються в Українi, та залiзорудними
постачальниками зi Швецiї, Бразилiї, Австралiї, Iндiї та Канади.
В 2013 роцi на ринку залiзорудної сировини головними факторами, якi мали вплив (безпосереднiй
або опосередкований) на конкурентоспроможнiсть продукцiї ПАТ "ЦГЗК", були:
- наслiдки кризи в металургiйнiй галузi;
- високий ступiнь конкуренцiї на ринку ЗРС;
- значний вплив свiтових тенденцiй на свiтовому ринку ЗРС на регiональний ринок;
- конкурентоздатнiсть продукцiї.
Звiдси завданням комбiнату є створення iмiджу конкурентоспроможного, фiнансово-стiйкого
пiдприємства.
В зв'язку з цим плануються наступнi заходи:
- збiльшення частки комбiнату в постачаннях як на внутрiшнiй ринок, так i на експорт;
- пiдтримання партнерських вiдносин з постiйними покупцями залiзорудної продукцiї;
- розробка проектiв з пiдвищення якостi продукцiї та зниження її собiвартостi;
- застосування рiзних форм розрахункiв за вiдвантажену продукцiю для створення привабливих
фiнансових умов для споживачiв;
- ведення збутової полiтики на умовах вiдвертостi i прозоростi з дотриманням термiнiв
постачання;
- освоєння випуску iнших видiв сировини, що дозволить диверсифiкувати ринок ЗРС.
Цiнова полiтика формується залежно вiд стану ринку ЗРС, на основi спiввiдношення попиту i
пропозицiї.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента.
Серед ризикiв, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства, можна видiлити наступнi.
ПАТ "ЦГЗК" являється пiдприємством, що здiйснює видобуток та збагачення залiзних руд.
Зазначенi види дiяльностi являються енергоємними, а також пов'язанi з транспортуванням власної
продукцiї залiзничним транспортом. Основними споживачами продукцiї товариства являються
металургiйнi пiдприємства як вiтчизнянi, так i зарубiжнi. Погiршення ситуацiї в галузi може бути
пов'язане з ризиками, як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках, слiдством яких може бути
пiдвищення цiн на енергоносiї, зростання залiзничних тарифiв, встановлення обмежень для
металургiйних пiдприємств по експорту продукцiї, коливання цiн на ринку залiзорудної продукцiї.
На внутрiшньому ринку основний ризик - зниження рiвня затребуваностi виробленої емiтентом

продукцiї через зрiст цiн на електроенергiю та енергоносiї, зростання залiзничних тарифiв i цiн на
паливно-мастильнi матерiали, якi спричиняють збiльшення собiвартостi продукцiї, слiдством
якого є зниження її конкурентоспроможностi та зменшення прибутку емiтента. На зовнiшньому
ринку основний ризик - введення заборонних iмпортних мит на вироблену емiтентом продукцiю, а
також на продукцiю основних вiтчизняних контрагентiв емiтента, - що зменшить обсяг
експортованої продукцiї, збiльшить митнi витрати та спричинить зниження прибутку. Крiм того,
пiдприємства гiрничорудної промисловостi пiдданi ризику перевиробництва. Чорнi метали були й
залишаються основним конструктивним матерiалом в промисловостi. Проте, iснують прогнози
зниження споживання чорних металiв в найближче десятирiччя. Фактором ризику являється,
також, значний знос основних фондiв, потреба в модернiзацiї виробництва. Гiрничоруднi
пiдприємства вiдносяться до сфери з тривалим iнвестицiйним циклом, що потребує залучення
значних iнвестицiйних ресурсiв. Враховуючи значний знос основних виробничих фондiв, нестача
коштiв може стати причиною зниження обсягiв виробництва. Крiм того, iснує потреба в значних
ресурсах для пiдтримання гiрничо-геологiчних умов розробки родовищ. В теперiшнiй час багато
гiрничодобувних пiдприємств потребує значних вкладень в розвиток кар'єрiв та ускладнення
гiрничотехнiчних умов видобутку, з урахуванням вибуття потужностей. Зниження ступеню
схильностi вищезазначеним ризикам - складова частина комплексної програми розвитку ПАТ
"ЦГЗК".
Основними заходами, що дозволяють мiнiмiзувати негативний вплив галузевих ризикiв, являються
наступнi:
- Розширення ринкiв збуту за рахунок завоювання нових ринкiв та посилення позицiй на
європейському ринку.
- Укладання довгострокових контрактiв.
- Постiйний монiторинг вiтчизняних i зарубiжних ринкiв сировини, матерiалiв i обладнання,
укладання договорiв з надiйними та перевiреними постачальниками.
- Впровадження комплексної програми довгострокового розвитку пiдприємства, спрямованої на
пошук внутрiшнiх резервiв по зниженню енергоспоживання, пiдвищенню продуктивностi працi,
скороченню непродуктивних витрат.
Сировиною для виробництва залiзорудної продукцiї (концентрату та обкотишiв) являються:
- залiзна руда (магнетитовi кварцити), яка видобувається у власних кар'єрах та шахтi комбiнату;
- вапняк, постачальником якого являється ПрАТ "Комсомольське РУ" (м. Комсомольськ);
- бентонiт, який постачається S&B Industrial Minerals S.A. (Грецiя) та ASHAPURA MINECHEM
LTD (Iндiя) (експериментальна партiя) ;
- металевi кулi, якi постачаються на комбiнат ТОВ "МЕТIНВЕСТ УКРАЇНА" (м.Донецьк) та ТОВ
ТД «Енергостiл» (м.Донецьк).
Проблем iз постачанням сировини пiдприємство не має i забезпечує свої потреби в повному
обсязi. Цiни на сировину i матерiали в умовах ринкових вiдносин нестабiльнi, пiдвладнi
iнфляцiйним процесам, росту курсу американського долара та європейського євро, митнiй
полiтицi. Для рiзних груп сировини i матерiалiв темпи змiни цiн рiзнi в залежностi вiд якостi
сировини та її наявностi на територiї України. Великий вплив на динамiку цiн i тарифiв мають
виробники i розпорядники сировини та матерiалiв, якi є монополiстами на ринку.
Аналiзуючи стан цiн на основнi види сировини, матерiалiв, енергоносiїв в 2013 роцi, необхiдно
вiдмiтити їх зростання по деяким видам, зокрема: - на бентонiт – 44,35 євро за 1 тону (проти 42,95
євро в 2012 роцi) без ПДВ та з/тарифу; на вапняк – 148,13 грн. за 1 тону (проти 63,79 грн. а 2012
роцi).
За останнi п'ять рокiв комбiнат здiйснив наступнi значнi придбання та вiдчуження активiв.
У 2009 роцi придбано основних засобiв на суму 60 232,2 тис.грн., вибуло на суму 4 972,62 тис.грн.
У 2010 року придбано основних засобiв на суму 388002 тис.грн., вибуло на суму 17614 тис.грн.
У 2011 роцi придбано основних засобiв на суму 792280 тис.грн., вибуло на суму 9509 тис.грн.
У 2012 роцi придбано основних засобiв на суму 501725 тис.грн., вибуло на суму 56695 тис.грн.
У 2013 роцi придбано основних засобiв на суму 347237 тис.грн., вибуло на суму 330115 тис.грн.

В перспективах розвитку комбiнату - подальше нарощування обсягiв виробництва при
одночасному покращенню якостi продукцiї i зниженню витрат.
Основнi напрямки програми техпереоснащення i капiтального будiвництва в 2013 роцi: - подальше
розширення хвостового господарства; - придбання дробарки КМД 2200, насосної системи LHD-49,
самохiдної бурової установки Sandvik, бурових станкiв СБШ та iнших вузлiв i агрегатiв.
Фiнансування капiтальних вкладень планується здiйснювати за рахунок власних та залучених
коштiв.
Мiж емiтентом i власником iстотної участi, афiлiйованими особами ПАТ «ЦГЗК» з iншого боку,
укладенi у звiтному перiодi, протягом 2013 року наступнi договори:
1) МеталУкр Холдинг Лiмiтед (MetalUkr Holding Limited) - юридична особа, яка володiє вiд 10 та
бiльше вiдсотками акцiй емiтента:
1.1. Додаткова угода №6 вiд 05.02.2013р. до Договору №1180-22-12 вiд 21.04.2010р. про внесення
змiн щодо лiмiту фiнансування
Термiн дiї: 31.12.2015р.
Сторони договору: Позикодавець – MetalUkr Holding Limited, Позичальник – ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: надання позики
Сума додаткової угоди №6 складає: 500 000 000,00 доларiв США
Пiдстава укладення додаткової угоди: рiшення Наглядової Ради Товариства №58 вiд 10.12.2012
року.
1.2. Додаткова угода №3 вiд 22.11.2013р. до Лiцензiйного договору №2017-50-45 вiд 01.09.2009р.
«Про продовження строку дiї договору».
Термiн дiї: 23.11.2014р.
Сторони договору: Лiцензiар - MetalUkr Holding Limited, Лiцензiат – ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: надання невиключної лiцензiї на використання знаку
Пiдстава укладення додаткової угоди: рiшення Наглядової Ради Товариства №91 вiд 14.11.2013
року.
2) ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ «ЦГЗК» - юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь
бiльш нiж 10 вiдсоткiв у статутному капiталi:
2.1. Додаткова угода №5 вiд 28.03.2013р. до договору №1292-52-05 вiд 18.05.2012р. про внесення
змiн до договору про надання послуг з нерегулярних пасажирських перевезень
Термiн дiї: 31.12.2013р.
Сторони договору: Перевiзник – ПАТ «ЦГЗК», Замовник – ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: надання послуг з нерегулярних пасажирських перевезень
Сума договору: 49 999,92грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
2.2. Додаткова угода №6 вiд 28.08.2013р. до договору №1292-52-05 вiд 18.05.2012р. про внесення
змiн до договору про надання послуг з нерегулярних пасажирських перевезень
Термiн дiї: 31.12.2013р.
Сторони договору: Перевiзник – ПАТ «ЦГЗК», Замовник – ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: надання послуг з нерегулярних пасажирських перевезень
Сума договору: 150 000грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
2.3. Додаткова угода №2 вiд 17.05.2013р. до договору №1474-50-11 вiд 01.06.2011р. про внесення
змiн до договору оренди нерухомого майна
Термiн дiї: 01.06.2014р.

Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: оренда нерухомого майна
Сума договору: 67 145,33грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
2.4. Додаткова угода №3 вiд 25.04.2013р. до договору №1872-50-11 вiд 18.06.2008р. про внесення
змiн до договору оренди автотранспортних засобiв
Термiн дiї: 30.04.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: оренда автотранспортних засобiв
Сума договору: 137 732,40грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
2.5. Договiр №673-50-11 вiд 29.04.2013р. про оренду нерухомого майна
Термiн дiї: 30.04.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: оренда нерухомого майна
Сума договору: 60 941,38грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
2.6. Додаткова угода №1 вiд 24.09.2013р. до договору №2255-50-11 вiд 01.10.2012р. про внесення
змiн до договору оренди нерухомого майна
Термiн дiї: 30.09.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «СПОРТ-МАСТЕР» ПАТ
«ЦГЗК»
Предмет договору: оренда нерухомого майна
Сума договору: 29 258,64грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3) ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК» - юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльш нiж 10
вiдсоткiв у статутному капiталi:
3.1. Додаткова угода №1 вiд 29.01.2013р. до договору №1943-36-05 вiд 03.08.2012р. про внесення
змiн до договору про надання телекомунiкацiйних послуг
Термiн дiї: 26.07.2015р.
Сторони договору: Комбiнат – ПАТ «ЦГЗК», Абонент – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: надання телекомунiкацiйних послуг
Сума договору: 24 000,00грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: абонентна система оплати послуг
3.2. Договiр №1015-50-11 вiд 01.07.2013р. про оренду нерухомого майна
Термiн дiї: 30.06.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: оренда нерухомого майна
Сума договору: 32 267,81рн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу

Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.3. Договiр №1014-50-11 вiд 01.07.2013р. про оренду нерухомого майна
Термiн дiї: 30.06.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: оренда нерухомого майна
Сума договору: 186 323,04рн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.4. Додаткова угода №1 вiд 18.07.2013р. до договору №2726-50-11 вiд 29.12.2012р. про оренду
майна
Термiн дiї: 31.12.2013р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: оренда майна
Сума договору: 421 637,33грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.5. Додаткова угода №5 вiд 18.07.2013р. до договору №3289-50-11/07 вiд 01.10.2007р. про оренду
обладнання
Термiн дiї: 31.08.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду обладнання
Сума договору: 242 189,36грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.6. Додаткова угода №5 вiд 27.06.2013р. до договору № 1947-36-11/06 вiд 13.07.2006 р. про
оренду обладнання
Термiн дiї: 30.06.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду обладнання
Сума договору: 27 939,36грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.7. Додаткова угода №2 вiд 10.10.2013р. до договору оренди майна № 2123-50-11 вiд 03.09.2012 р.
про оренду майна
Термiн дiї: 31.07.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду майна
Сума договору: 113 616,24грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.8. Додаткова угода №3 вiд 15.11.2013р. до договору оренди майна № 2123-50-11 вiд 03.09.2012 р.
про оренду майна
Термiн дiї: 31.07.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду майна
Сума договору: 100 303,06грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.9. Додаткова угода №3 вiд 04.12.2013р. до договору оренди обладнання № 2055-50-11 вiд

21.07.2010 р. про оренду обладнання
Термiн дiї: 31.12.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду обладнання
Сума договору: 33 546,82грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.10. Додаткова угода №2 вiд 30.08.2013р. до договору оренди обладнання № 2413-50-11 вiд
01.09.2010 р. про оренду обладнання
Термiн дiї: 31.08.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду обладнання
Сума договору: 8 870,42грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.11. Додаткова угода №2 вiд 31.10.2013р. до договору №2726-50-11 вiд 29.12.2012р. про оренду
майна
Термiн дiї: 31.12.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду майна
Сума договору: 421 637,33грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.12. Додаткова угода №3 вiд 04.12.2013р. до договору №2726-50-11 вiд 29.12.2012р. про оренду
майна
Термiн дiї: 31.12.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду майна
Сума договору: 421 637,33грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.13. Додаткова угода №1 вiд 03.12.2013р. до договору №2724-50-11 вiд 29.12.2012р. про оренду
майна
Термiн дiї: 31.12.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду майна
Сума договору: 2048,26грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
3.14. Додаткова угода №1 вiд 04.12.2013р. до договору №2725-50-11 вiд 29.12.2012р. про оренду
транспортного засобу
Термiн дiї: 31.12.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ОВАЦIЯ» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду транспортного засобу
Сума договору: 2 370,53грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
4) ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК» - юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльш нiж 10
вiдсоткiв у статутному капiталi:
4.1. Додаткова угода №1 вiд 31.10.2013р. до договору оренди автотранспортних засобiв №2470-5011 вiд 01.11.2012р.
Термiн дiї: 31.10.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК»

Предмет договору: про оренду транспортного засобу
Сума договору: 9955,15 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
4.2. Додаткова угода №3 вiд 26.02.2013р. до договору оренди автотранспортних засобiв №444-5011/09 вiд 06.03.2009р.
Термiн дiї: 28.02.2015р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду транспортного засобу
Сума договору: 15071,18 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
4.3. Додаткова угода №5 вiд 30.12.2013р. до договору оренди обладнання №1353-50-11/08 вiд
17.04.2008р.
Термiн дiї: 31.12.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду обладнання
Сума договору: 11 613,20 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
4.4. Додаткова угода №3 вiд 30.12.2013р. до договору оренди обладнання №1355-50-11/08 вiд
17.04.2008р.
Термiн дiї: 31.12.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду обладнання
Сума договору: 1 996,42 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
4.5. Договiр оренди майна №1013-50-11 вiд 01.07.2013р.
Термiн дiї: 30.06.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду майна
Сума договору: 191 064,96 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
4.6. Договiр оренди майна №1947-50-11 вiд 29.11.2013р.
Термiн дiї: 30.11.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду майна
Сума договору: 7 009,49 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
4.7. Договiр оренди майна №1946-50-11 вiд 29.11.2013р.
Термiн дiї: 30.11.2014р.
Сторони договору: Орендодавець – ПАТ «ЦГЗК», Орендар – ДП «ЄОК» ПАТ «ЦГЗК»
Предмет договору: про оренду майна
Сума договору: 6 258,53 грн. з ПДВ
Пiдстава укладення: рiшення виконавчого органу
Методика цiноутворення: цiни погоджуються в додаткових угодах
Облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв пiдприємства здiйснюється на

балансових рахунках 10 та 11 вiдповiдно. Аналiтичний облiк здiйснюється по класифiкацiйним
групам згiдно Облiкової политики пiдприємства по кожному iнвентарному об'єкту.
Основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю мiнус подальша амортизацiя та
знецiнення. Справедлива вартiсть визначається за результатами оцiнки, яку проводять незалежнi
оцiнювачi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi активiв, що
переоцiнюються. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть
активiв, побудованих власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату
працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з його
покращенням (модернiзацiя, добудова, реконструкцiя, капiтальний ремонт).
Пiсля визнання основнi засоби подiляються на компоненти, що являють собою об'єкти, вартiсть
яких значна i якi можуть амортизуватися окремо.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а
балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються
тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд
основного засобу.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли
подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Амортизацiя
основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом згiдно строкiв корисного
використання, встановлених технiчним персоналом пiдприємства. Використання прямолiнiйного
методу передбачає, що економiчнi вигоди вiд використання основного засобу розподiляються
рiвномiрно в кожний перiод нарахування амортизацiї. Для цiлей розрахунку амортизацiї
лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнюється нулю. Нарахування амортизацiї на
придбаний актив починається з наступного мiсяця з моменту введення активу в експлуатацiю.. На
об'єкти, якi вiдносяться до малоцiнних необоротних активiв, нараховується амортизацiя в розмiрi
100% в момент їх введення в експлуатацiю, облiк малоцiнних необоротних активiв ведеться на
рахунку 12
Ступiнь зносу станом на 31.12.2013 (з урахуванням первiсної переоцiненої вартостi):
основних фондiв будiвель та споруд , передавальних пристроїв – 0,9%,
машин та обладнання – 0,09%,
транспортних засобiв – 0,03%,
iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблi) – 1,9%,
iнших основних засобiв – 51,7%.
За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на сумму 347 237 тис.грн., в тому числi:
будiвлi та споруди 140 048 тис.грн.;
машини та обладнання 97 041 тис.грн.;
транспортнi засоби 86 623 тис.грн.;
iнструменти, прилади, iнвентар 22 883 тис.грн.;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 642 тис.грн.;
На пiдприємствi протягом звiтного перiоду об'єкт основних засобiв вилучався з активiв у випадку
його вибуття внаслiдок продажу та лiквiдацiї у зв'язку з невiдповiднiстю критерiям визначення
активом, внаслiдок чого в 2013 роцi первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 330 115
тис.грн., сумма нарахованого зносу зменшилась на 112 406 тис.грн., у т.ч.:
будiвлi та споруди первiсною вартiстю 252 703 тис.грн. (у т.ч. знос 36 530 тис.грн.) ;
машини та обладнання первiсною вартiстю 30 499 тис.грн. (у т.ч. знос 29 290 тис.грн.) ;
транспортнi засоби первiсною вартiстю 46 519 тис.грн. (у т.ч. знос 46 198 тис.грн.);
iнструменти, прилади, iнвентар первiсною вартiстю 130 тис.грн. (у т.ч. знос 124 тис.грн.);
iншi основнi засоби первiсною вартiстю 2 тис.грн. (у т.ч. знос 2 тис.грн.);
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю 262 тис.грн. (у т.ч. знос 262 тис.грн.).

Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 р. складає 4 922 603 тис.грн., в тому
числi:
земельнi дiлянки 8 160 тис.грн.;
будiвлi та споруди 2 078 903 тис.грн.;
машини та обладнання 1 845 151 тис.грн.;
транспортнi засоби 929 906 тис.грн.;
iнструменти, прилади, iнвентар 60 397 тис.грн.;
iншi основнi засоби 86 тис.грн..
За 2013 рiк нарахована амортизацiя необоротних активiв склала 576 131 тис.грн.
Станом на 31.12.2013 р.:
- основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права
власностi – 1 761 тис.грн;
- основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструцiя,тощо) - вiдсутнi;
- оформленi у заставу основнi засоби - вiдсутнi;
- вартiсть основних засобiв, взятих в оперативну оренду – 20 524 тис. грн.;
- первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв – 32 459 тис. грн.
Договора фiнансової оренди основних засобiв пiдприємством не укладались. Мiсцезнаходження
об'єктiв основних засобiв - проммайданчик ПАТ "ЦГЗК" за юридичною адресою.
В 2013 роцi капiтальне будiвництво комбiнату було направлено на пiдтримку потужностi по
хвостосховищу, на ремонт та реконструкцiю залiзничних колiй; значнi кошти використанi на
технiчне переозброєння цехiв комбiнату з метою зниження собiвартостi продукцiї та економiї
матерiальних i паливно-енергетичних ресурсiв.
В 2013 роцi в модернiзацiю та вiдновлення обладнання ЦГЗК було вкладено близько 479,9
млн.грн.
Основнi напрямки капiталовкладень це:
1. Вiдновлення та модернiзацiя гiрничотранспортного обладнання – 338,4 млн.грн. В цьому
напрямку було придбано: бульдозер Komatsu D275А-5; верстат буровий СБШ-250 МНА-32 – 3
шт.; автосамоскиди БелАЗ-75131 - 3 шт.; опороперевiзник К703; двигуни i РМК для БелАЗ-75131;
профiнансовано ремонт тепловозiв, думпкарiв та iнше.
2.
Збiльшення
об'ємiв
транспортування
лежалих
пiскiв
–
73,3
млн.грн.
3. Збiльшення виробничих потужностей переробного комплексу та пiдвищення якостi продукцiї –
56,3 млн.грн. В цьому напрямку було придбано: базовi деталi для дробарок, сепараторiв, млинiв
МШЦ, конвеєрiв; електродвигуни та iнше обладнання; проведено капiтальний ремонт
випалювальної машини ОК-324 на суму майже 14,8 млн.грн.; проводився ремонт дробарок,
класифiкаторiв, млинiв та iнше.
4. На модернiзацiю допомiжних цехiв в 2013 роцi витрачено 11,9 млн.грн.
До екологiчного законодавства, яке поширюється на дiяльнiсть ПАТ "ЦГЗК", належать Закони
України: "Про охорону навколишньої природного середовища", "Про охорону атмосферного
повiтря", "Про вiдходи", "Про забезпечення санiтарного й епiдемiологiчного благополуччя
населення", Водний кодекс, Земельний кодекс та iншi нормативнi документи, Державнi санiтарнi
норми i правила, Державнi стандарти України. ПАТ "ЦГЗК" - одне з найпотужнiших
гiрничодобувних пiдприємств в мiстi. Саме вiд того, як формується його екологiчна полiтика, в
повнiй мiрi й залежить навколишнє середовище всього району. Кожен з працюючих на комбiнатi в
значнiй мiрi стурбований тим, щоб виробничий процес проходив з мiнiмальним впливом на
навколишнє природне середовище. Головним доказом того є отримання ПАТ "ЦГЗК" в 2010 роцi
нової версiї сертифiкату на систему екологiчного управлiння ДСТУ ISO 14001:2006. Для
пiдтвердження вiдповiдностi зазначеному стандарту ДП "Кривбасстандартметрологiя" щорiчно
проводить аудит системи екологiчного управлiння комбiнату. На пiдприємствi постiйно
забезпечується ефективна робота очисних установок. Викиди шкiдливих речовин в атмосферу i
скиди у воднi об'єкти комбiнатом не перевищували гранично допустимi концентрацiї. Аварiйних
викидiв шкiдливих речовин в атмосферу та скидiв у водоймища на комбiнатi не було. Для

зменшення викидiв пилу в атмосферу пiд час проведення масових вибухiв в кар'єрах ПАТ "ЦГЗК"
застосовують зовнiшню та внутрiшню гiдрозабойки та iншi технiчнi та технологiчнi методи. За
2013-й рiк завдяки виконанню зазначених заходiв зменшення викидiв досягло 472,929 тонн.
Витрати склали1229,3 тис. грн. Для охорони водного басейну Криворiзького району на
Центральному комбiнатi використовується замкнутий технологiчний цикл, який дозволяє не
забруднювати воднi ресурси технiчними високомiнералiзованими водами. Серед ряду
комплексних екологiчних заходiв важливе мiсце займає нарощування дамби хвостосховища до
вiдмiтки +131м. Виконання цього заходу дозволяє щорiчно зменшувати до 1 млн.тон/рiк об'єми
розмiщення вiдходiв виробництва (розкривних порiд) комбiнату за рахунок використання їх в
якостi будiвельного матерiалу. Застосування на комбiнатi геомембрани, також, дозволяє
запобiгати забрудненню водоймищ питної води регiонального значення шляхом перехвату
фiльтрацiйних вод в об'ємi до 3100 тис. куб.м/рiк. Проводиться робота з вiдновлення порушених
земель. Одним з напрямкiв програми є гiрничотехнiчна рекультивацiя кар'єру №2 (засипання
вiдпрацьованих площ кар'єру). В 2013 роцi проведенi роботи з гiрничотехнiчної рекультивацiя
кар'єру №2 в обсязi 2,731 млн.куб.м. Значнi кошти щорiчно асигнуються комбiнатом на поточнi
екологiчнi витрати (включаючи витрати на утримання системи зворотного водопостачання,
експлуатацiю очисних споруд, утилiзацiю виробничих вiдходiв, монiторинг за станом
навколишнього середовища тощо).
В цiлому, всi екологiчнi програми, якi проводяться на ПАТ «ЦГЗК» i завдяки яким зменшується
шкiдливий вплив на навколишнє середовище, а разом з тим суттєво знижуються ризики у сферi
промислової безпеки, повною мiрою вiдповiдають критерiям соцiальної вiдповiдальностi
Метiнвесту. В 2013 роцi витрати ПАТ ЦГЗК» на охорону навколишнього середовища склали
бiльше 403 млн. грн.
Специфiчною особливiстю гiрничодобувної промисловостi являється те, що, на вiдмiну вiд iнших
галузей промисловостi, де виробничi цикли постiйно повторюються, їй властивi випереджаючi
гiрничопiдготовчi роботи, тобто систематичне створення нових виробничих потужностей замiсть
тих, що вибувають. А оскiльки основними характеристиками сучасного стану українського
залiзорудного виробництва являється погiршення гiрничо-геологiчних умов, вiдробка покладiв на
окремих дiлянках родовищ, щорiчне зниження рiвня гiрничих робiт, то всi цi фактори
обумовлюють постiйну потребу пiдприємств пiдгалузi в додаткових витратах на збiльшення
обсягiв розкривних робiт, водовiдлив, провiтрювання, транспортування гiрничої маси.
Це характерно для всiх гiрничо-збагачувальних комбiнатiв країни, але найбiльш ускладненi умови
на Центральному ГЗК. Геологiчна своєрiднiсть сировинної бази ЦГЗКу характеризується не тiльки
високими коефiцiєнтами розкриття (бiльше 1), але i вмiстом магнетитового залiза в рудi i
вiдстанями транспортування руди з кар'єрiв на дробильну фабрику (кар'єри №3 i №4 розташованi в
Петрiвському районi Кiровоградської областi). В зв'язку з цим, собiвартiсть продукцiї на ЦГЗК
дещо вища, нiж на iнших спорiднених пiдприємствах.
Основним видом дiяльностi ПАТ "ЦГЗК" є виробництво сировини для металургiйної
промисловостi - залiзорудного концентрату та обкотишiв. Випуск i реалiзацiя продукцiї комбiнату
значною мiрою залежить вiд наступних факторiв:
- нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в Українi;
- незадовiльний загальний економiчний стан в країнi;
- недосконалiсть законодавчої бази;
- падiння курсу нацiональної валюти;
- надмiрний податковий тиск;
- форс-мажорнi обставини;
- високий ступiнь конкуренцiї на ринку ЗРС;
- значний вплив свiтових тенденцiй на свiтовому ринку ЗРС на регiональний ринок;
- зниження рiвня затребуваностi виробленої емiтентом продукцiї;
- зростання цiн на енергоносiї, паливно-мастильнi матерiали, залiзничнi тарифи, що може
вплинути на пiдвищення цiн на сировину i матерiали, транспортнi послуги та спричинити

коливання цiн на ринку залiзорудної продукцiї;
- значний знос основних фондiв, потреба в модернiзацiї виробництва;
- потреба в значних ресурсах для пiдтримання гiрничо-геологiчних умов розробки родовищ .
Станом на 31.12.2013р. залишка по сплатi економiчних санкцiй немає.
Фiнансовий стан є важливою характеристикою дiлової активностi i надiйностi пiдприємства. Вiн
визначається наявним на пiдприємствi майном та джерелами його фiнансування, а також
фiнансовими результатами дiяльностi пiдприємства.
Основнi фiнансово-економiчнi показники роботи ПАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний
комбiнат" (ПАТ "ЦГЗК") з урахуванням дiяльностi дочiрнiх пiдприємств за 2013 р. (за
консолiдованою звiтнiстю) виглядають наступним чином.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарної продукцiї, робiт i послуг склала 5 673 млн.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (основна стаття витрат пiдприємства) склала 2 934,6 млн. грн..
Валовий прибуток склав 2 738 млн. грн., що на 742 млн.грн. більше, нiж у 2012р.
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (прибуток) склав 2 102 млн. грн. Прибуток вiд
звичайної дiяльностi до оподаткування склав 1 946,59 млн. грн., що бiльше показника отриманого
прибутку в 2012р на 947,65 млн.грн.
Чистий прибуток склав 1572 млн. грн.
Крiм того, слiд зауважити, що в звiтному роцi, комбiнат вчасно й у повному обсязi здiйснював
поточнi платежi в бюджет, Пенсiйний фонд, вчасно виплачував заробiтну плату працiвникам
комбiнату.
Таким чином, ПАТ "ЦГЗК" в черговий раз довiв стабiльнiсть, як у фiнансовому станi, так i в
платоспроможностi пiдприємства.
Пiдприємство має стабiльнi ринки збуту власної продукцiї на внутрiшньому ринку i за кордоном .
Намiчена керiвництвом програма подальшого зростання виробництва продукцiї та покращення її
якiсних показникiв передбачає заходи щодо комплексної технiчної реконструкцiї та переозброєння
пiдприємства, реалiзацiя яких потребує значних капiталовкладень, якi ВАТ "ЦГЗК" планує
вирiшувати насамперед за рахунок збiльшення власних коштiв, а при недостатностi останнiх - за
рахунок залучених коштiв.
В 2013 роцi договори (контракти), якi були укладенi мiж ПАТ "Центральний гiрничозбагачувальний комбiнат" та iншими юридичними особами, виконанi в зазначений термiн згiдно з
умовами договорiв (контрактiв).
Оскiльки зростаюча конкуренцiя на ринках збуту пред'являє новi вимоги до пiдвищення якостi
продукцiї за умови зменшення цiни, вкрай необхiдним на сьогоднi є пошук шляхiв зниження
собiвартостi виробництва за рахунок впровадження нових технологiй, економiї паливноенергетичних ресурсiв, модернiзацiї i поновлення обладнання, реконструкцiї дiючих об'єктiв.
Таким чином, прiоритетними у програмi технiчного переозброєння i реконструкцiї комбiнату
залишаються такi напрями:
- модернiзацiя дiючих потужностей;
- розроблення i впровадження новiтнiх ресурсо- та енергозберiгаючих промислових технологiй,
утилiзацiя вiдходiв промислового виробництва та вилучення корисних копалин;
- розроблення нових засобiв ефективного використання енергетичного господарства;
- розроблення систем автоматичного управлiння технологiями;
- створення систем ефективного управлiння якiстю продукцiї.
В перспективах розвитку комбiнату - подальше нарощування обсягiв виробництва при
одночасному покращенню якостi продукцiї i зниженню витрат. При цьому динамiка росту
iнвестицiй у виробництво, збiльшення заробiтної плати, пiдвищення соцiальних стандартiв
обов'язково збережеться.

Плановi показники виробничої програми на 2014 рiк:
- виїмка розкривної маси – 24648 тис.куб.м;
- видобуток руди – 15170 тис.т;
- виробництво концентрату – 6230 тис.т;
- виробництво обкотишiв – 2220 тис.т.
В наступному роцi найбiльш крупними проектами капiтального будiвництва являються
розширення хвостового господарства для забезпечення вiльної ємностi хвостосховища пiд укладку
хвостiв процесу збагачення руди, розробка залiзовмiстких пiскiв тощо. Для пiдтримки виробничих
потужностей планується придбання дробарки КМД 2200, насосної системи LHD-49, самохiдної
бурової установки Sandvik, бурових станкiв СБШ та iнших вузлiв i агрегатiв; здiйснення
капiтального ремонту по всiх видах обладнання, будiвель та споруд. Фiнансування капiтальних
вкладень планується здiйснювати за рахунок власних та залучених коштiв.
З метою пiдвищення ефективностi виробничих процесiв видобутку та переробки залiзорудної
сировини, вирiшення питань безпечного ведення робiт на вiдкритих та пiдземних гiрничих
роботах, пiдвищення ефективностi використання технологiчного обладнання та удосконалення
питомих норм витрат основних матерiальних i паливно-енергетичних ресурсiв, питань
сертифiкацiї продукцiї та розробки нацiональних стандартiв головними спецiалiстами i
функцiональними вiддiлами ПАТ "ЦГЗК" в спiвробiтництвi з провiдними вiтчизняними i
зарубiжними науково-дослiдними та проектними органiзацiями, виробниками гiрничотранспортного, дробильного i збагачувального обладнання розглядається комплекс питань,
спрямованих на подальшу перспективу розвитку гiрничих робiт, реконструкцiю i технiчне
переоснащення виробничих потужностей комбiнату.
На дробильнiй фабрицi комбiнату технологiчнi конвеєри для транспортування руди,
промпродукту i хвостiв сухої магнiтної сепарацiї оснащено контролерами для визначення залiза
магнiтного в потоцi, що дозволяє оперативно контролювати та управляти якiстю мiнеральної
сировини. ПАТ "ЦГЗК" першим серед криворiзьких ГЗК впровадив систему СКРП.
Починаючи з 2006 року, з метою оптимiзацiї перспективних планiв гiрничого виробництва ПАТ
"ЦГЗК" впроваджується комп'ютерна система геолого-маркшейдерського забезпечення,
проектування й планування гiрничих робiт на базi програмного комплексу виробництва корпорацiї
Gemcom. Результат - рацiональне ведення буровибухових робiт, оптимiзацiя розвитку кар'єрiв,
зниження впливу на навколишнє середовище вiд ведення гiрничої дiяльностi.
Вiдповiдно до програми робiт iз впровадження гiрничо-геологiчної системи GEMS на кар'єрах
ЦГЗК розробленi комп'ютернi моделi продуктивної товщi та виробленого простору родовищ
Велика Глеюватка, Петрiвське та Артемiвське, створенi їх блочнi моделi, методи камеральної
обробки маркшейдерської зйомки, виконано гiрничо-геометричний аналiз кар'єрного поля
Глеюватського кар'єру, розроблено процедури автоматизованого вводу даних магнiтного каротажу
по буровибуховим свердловинам кар'єрiв в системi GEMS. Математичнi моделi кар'єрiв та
родовищ, створенi в системi GEMS, використовуються при розробцi рiчних виробничих програм
пiдприємства. Успiшно завершено етап дослiдної експлуатацiї гiрничо-геологiчної системи GEMS
у маркшейдерських службах кар'єрiв.
На комбiнатi застосовують технологiю гiдрозабойки вибухових свердловин, яка допомагає
знизити викиди в атмосферу бiльш, нiж на 53%. Окрiм цього, вибуховi роботи здiйснюються з
використанням без тротилових вибухових речовин, амонiта або українiта i з використанням
систем iнiцiювання вибухiв "Прима-ЕРА" i "Нонель", що також значно знижує викиди шкiдливих
речовин в атмосферу i зменшує амплiтуду сейсмiчних коливань при проведеннi масових вибухiв.
Продовжуються роботи по впровадженню системи диспетчеризацiї гiрничо-транспортного
устаткування, що використовується у кар'єрах ПАТ "ЦГЗК".
ПАТ "ЦГЗК" започатковує першу в Українi i в країнах СНД систему управлiння пiдприємством на
базi iндустрiального рiшення для ГЗКiв SAP for Mining. В рамках оптимiзацiї єдиної системи

автоматизованого управлiння пiдприємством my SAP ERP в 2009 роцi впровадженi модуль HR
(розрахунок заробiтної плати) та система електронних тендерiв SRM в мережi IНТЕРНЕТ.
В 2013 роцi витрати емiтента на дослiдження i розробку склали 4260,5 тис грн.
В даний час ПАТ "ЦГЗК" бере участь у рядi процесiв, бiльшiсть з яких стосуються поточних
питань дiяльностi. Ризик несприятливого рiшення по зазначених процесах незначний. Крiм того,
результати розгляду поточних спорiв ПАТ "ЦГЗК" з третiми особами не мають iстотного впливу
на основну дiяльнiсть i фiнансово-економiчне становище ПАТ "ЦГЗК", оскiльки обсяг вимог ПАТ
"ЦГЗК" за поточними справами стосовно його загального обороту незначний.
Примiтки до роздiлу I."Загальнi вiдомостi про емiтента". В п.4. "Мiсцезнаходження" вiдсутнi
вулиця та будинок - згiдно свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи
мiсцезнаходження Товариства: 50066, Днiпропетровська область, м. Кривий Рiг, Жовтневий район.
Примiтка до роздiлу III «Основнi вiдомостi про емiтента», таблиця 15."Iнформацiя про рейтингове
агентство".
Мiжнародним рейтинговим агентством Fitch Ratings пiдтверджено рейтинги компанiї Метiнвест,
до якої входить емiтент. Рейтинг поновлюється по мiрi необхiдностi; станом на 31.12.2013 року
присвоєний рейтинг не змiнився.
Дата присвоєння/останнього перегляду - 17.12.2013р..
Довгостроковi рейтинги:
- довгостроковий РДЕ у iноземнiй валютi: «В-»; - довгостроковий РДЕ у нацiональнiй валютi: «В»;
- нацiональний довгостроковий рейтинг: «АА+(ukr)»;
- прогноз: «стабiльний».
Короткостроковi рейтинги:
- короткостроковий РДЕ у iноземнiй валютi: «В»; - короткостроковий РДЕ у нацiональнiй валютi:
«В»; - нацiональний короткостроковий рейтинг: «F1+(ukr)».
Вiдповiднiсть рiвнiв рейтингових оцiнок за нацiональною українською шкалою мiжнародного
рейтингового агентства Fitch Ratings до рiвнiв за Нацiональною рейтинговою шкалою, яка
затверджена Постановою КМУ вiд 26.04.2007р. №665, встановлена рiшенням ДКЦПФР вiд
27.12.2007р. за №2312.
Примiтки до роздiлу IV. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i
вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)".
Єдиним засновником ПАТ "ЦГЗК" являється Фонд державного майна України. Згiдно наказу
Фонду державного майна України №89-АТ вiд 26.12.1996 року державне пiдприємство
Центральний державний гiрничо-збагачувальний комбiнат було перетворено у вiдкрите
акцiонерне товариство "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат". Станом на 31.12.2013
року державна частка у статутному капiталi ПАТ "ЦГЗК" вiдсутня.
Станом на 31.12.2013 року в зведеному облiковому реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ
"ЦГЗК" облiковуються 41 акцiонер-юридична особа, якi володiють 99,6% у статутному капiталi
Товариства, 1709 акцiонерiв - фiзичних осiб, якi володiють 0,2188% у статутному капiталi
Товариства, 3 депозитарнi установи, якi не надали iнформацiю (0,0016%) та Емiтент, частка якого
в статутному капiталi становить 0,1796%.
На виконання вимог ст. 68 Закону України «Про акцiонернi товариства» ПАТ «ЦГЗК» здiйснило
обов’язковий викуп акцiй у акцiонерiв Товариства. Таким чином, на кiнець звiтного року на
рахунку в цiнних паперах ПАТ «ЦГЗК» у депозитарiї ПрАТ «ВДЦП» облiковувалось 2 104 559
штук викуплених простих iменних акцiй Товариства.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

3144749

4922603

0

0

3144749

4922603

будівлі та
споруди

1345031

2087062

0

0

1345031

2087062

машини та
обладнання

1224126

1845151

0

0

1224126

1845151

транспортні
засоби

559023

929907

0

0

559023

929907

інші

16569

60483

0

0

16569

60483

2. Невиробничого
призначення:

2828

0

0

0

2828

0

будівлі та
споруди

1452

0

0

0

1452

0

машини та
обладнання

500

0

0

0

500

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

876

0

0

0

876

0

3147577

4922603

0

0

3147577

4922603

Найменування
основних засобів

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на сумму 347 237 тис.грн., в тому числi:
будiвлi та споруди 140 048 тис.грн.;
машини та обладнання 97 041 тис.грн.;
транспортнi засоби 86 623 тис.грн.;
iнструменти, прилади, iнвентар 22 883 тис.грн.;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 642 тис.грн..
На пiдприємствi протягом звiтного перiоду об'єкт основних засобiв вилучався з активiв у випадку
його вибуття внаслiдок продажу та лiквiдацiї у зв'язку з невiдповiднiстю критерiям визначення
активом, внаслiдок чого в 2013 роцi первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 330 115
тис.грн., сумма нарахованого зносу зменшилась на 112 406 тис.грн., у т.ч.:
будiвлi та споруди первiсною вартiстю 252 703 тис.грн. (у т.ч. знос 36 530 тис.грн.) ;
машини та обладнання первiсною вартiстю 30 499 тис.грн. (у т.ч. знос 29 290 тис.грн.);
транспортнi засоби первiсною вартiстю 46 519 тис.грн. (у т.ч. знос 46 198 тис.грн.);
iнструменти, прилади, iнвентар первiсною вартiстю 130 тис.грн. (у т.ч. знос 124 тис.грн.);
iншi основнi засоби первiсною вартiстю 2 тис.грн. (у т.ч. знос 2 тис.грн.);
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю 262 тис.грн. (у т.ч. знос 262 тис.грн.).
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 р. складає 4 922 603 тис.грн., в тому
числi:
земельнi дiлянки 8 160 тис.грн.;
будiвлi та споруди 2 078 903 тис.грн.;
машини та обладнання 1 845 151 тис.грн.;
транспортнi засоби 929 906 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар 60 397 тис.грн.;
iншi основнi засоби 86 тис.грн..
У 2013 роцi сума нарахованої амортизацiя необоротних активiв склала 576 131 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

6708568

3331441

Статутний капітал (тис.
грн.)

292953

292953

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

292953

292953

Опис

Вартiсть чистих активiв ПАТ "ЦГЗК" за звiтний та попереднiй роки розрахована згiдно
Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,
схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №485 вiд
17.11.2004 року.
У звiтному перiодi рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним
капiталом становить 6415615 тис.грн.
У звiтному перiодi рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим
статутним капiталом становить 6415615 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3
ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

13080

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

13080

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

274395

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

826761

X

X

Усього зобов'язань

X

1114236

X

X

Опис:

Зобов'язання пiдприємства виникли внаслiдок минулих подiй та якi будуть погашенi,
Зобов'язання подiляють на: довгостроковi – 585969 тис.грн. ( в т.ч 341035 тис грн. – пенсiйнi
зобов’язання , 244026 тис.грн. - вiдстроченi податковi зобов’язання) - короткостроковi –
492620 тис.грн.Забезпечення враховивают нарахованi у звiтному периодi майбутнi витрати
та платежи , та складают 35647 тис грн. ( в т.ч довгостроковi- 7449 тис грн.)

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№
з/п

Основний
вид
продукції

1

Обсяг реалізованої продукції

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

у грошовій
формі (тіс.
грн.)

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

6

7

8

57.25

4085,38 тис.т

3273292.13

57.70

42.75

2240,52 тис.т

2399660.36

42.30

у натуральній
формі (фізична
од. вим.)

у грошовій
формі
(тис.грн.)

2

3

4

5

1

Концентрат
товарний

4094,08 тис.т

3283369.34

2

Обкотишi

2314,37 тис.т

2452183.76

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина та основнi матерiали

4.07

2

Допомiжнi матерiали

10.29

3

Послуги стороннiх органiзацiй

15.60

4

Паливо

15.28

5

Енергетичнi витрати

22.77

6

Витрати на оплату працi

10.87

7

Амортизацiя

17.36

8

Iншi

3.76

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

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

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

Вид інформації

1

2

3

05.02.2013

06.02.2013

Відомості про факти лістингу/делістингу
цінних паперів на фондовій біржі

28.02.2013

05.03.2013

Відомості про одержання позики на суму,
що перевищує 25 відсотків активів емітента

04.03.2013

06.03.2013

Відомості про одержання позики на суму,
що перевищує 25 відсотків активів емітента

06.03.2013

11.03.2013

Відомості про одержання позики на суму,
що перевищує 25 відсотків активів емітента

11.03.2013

12.03.2013

Відомості про одержання позики на суму,
що перевищує 25 відсотків активів емітента

13.03.2013

14.03.2013

Відомості про одержання позики на суму,
що перевищує 25 відсотків активів емітента

14.03.2013

15.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

15.03.2013

18.03.2013

Відомості про одержання позики на суму,
що перевищує 25 відсотків активів емітента

12.07.2013

12.07.2013

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "ФОРУМ"
23070374
53060, Днiпропетровська обл., Криворiзький
р-н., с. Лозуватка, вул. Ленiна, 9

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

0733 26.01.2001

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

96 П 000096 23.04.2013 до 30.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)
Ми, аудитори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ФОРУМ», яке
здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
одноособово надають аудиторськi послуги №0733 (Рiшення АПУ №98 вiд 26.01.2001р.), що видане Аудиторською
палатою України (термiн чинностi Свiдоцтва продовжено Рiшенням АПУ вiд 30.11.2010р. №222/3 до 30.11.2015р.),
провели аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» та його дочiрнiх пiдприємств (код ЄДРПОУ
00190977; мiсцезнаходження - 50066, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, Жовтневий р-н; дата державної реєстрацiї
– 17.01.1997р.) (далi - Товариство), яка додається до аудиторського висновку, що включає: Консолiдований баланс
(Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року, Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд) за 2013 рiк, Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методам) за 2013 рiк,
Консолiдований звiт про власний капiтал за 2013 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013рiк.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших

законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами МСА, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання
звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706
«Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 710 «Порiвняльна
iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна iнформацiя», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 250 «Розгляд законодавчих та
нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi», МСА 510 «Першi завдання з аудиту – залишки на початок
перiоду». При складаннi висновку аудитори дотримувались Вимог до аудиторського висновку, що подається до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360.
Аудиторами були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання
достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур аудитори звертали увагу
на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалась як аудиторськi докази, якi необхiднi нам для
обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки, тобто до уваги бралися лише суттєвi
викривлення. Оцiнка суттєвостi викривлень в фiнансових звiтах зроблена аудиторами вiдповiдно до МСА 320
"Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту" в сукупностi з використанням положень МСА 315 "Iдентифiкацiя та
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовище".
Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у
фiнансової звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум
та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудиторська перевiрка включала також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
В результатi аудиторської перевiрки встановлено наступне.
Основним видом економiчної дiяльностi Товариства є добування залiзних руд.
Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв.
ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» та його дочiрнi компанiї ведуть бухгалтерський
облiк та складають фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi» №996-ХIV вiд 16.07.1999р., застосовують єдину облiкову полiтику. При консолiдацiї звiтностi
виключаються всi суттєвi внутрiшньо-груповi обороти.
Надана фiнансова звiтнiсть складена на 31.12.2013р., валютою звiтностi є українська гривня, одиниця вимiру – одна
тисяча гривень. Фiнансова звiтнiсть мiстить вiдповiдну iнформацiю за звiтний перiод i аналогiчний перiод
попереднього року.
Бухгалтерський облiк Товариства веде бухгалтерiя на чолi з головним бухгалтером, використовуючи при цьому
комп’ютерну програму «SAP». Облiкова полiтика забезпечує незмiннiсть правил, якими слiд керуватися при
вимiрюваннi,
оцiнцi
та
реєстрацiї
господарських
операцiй.
Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом №3 вiд 02.01.2013р.
При веденнi бухгалтерського облiку Товариство дотримується наступних принципiв:
- до основних засобiв вiдносити активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року,
незалежно вiд вартостi;
- оцiнку основних засобiв пiсля визнання здiйснювати за справедливою вартiстю з використанням моделi переоцiнки;
на
кожну
звiтну
дату
оцiнюється
наявнiсть
ознак
знецiнення
необоротних
активiв;
- застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв, а для iнших МНМА вартiстю менше 2500 грн. –
100% при вводi в експлуатацiю;
- довгострокова дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного признання облiковується по амортизацiйнiй вартостi з
використанням методу ефективної ставки процента;
- оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється за собiвартiстю;
- оцiнка вибуття запасiв проводиться за методами:
- середньозваженої вартостi – сировини для виробництва продукцiї, напiвфабрикатiв, готової продукцiї;
- iдентифiкованої вартостi – iнших товарно-матерiальних цiнностей;
- облiк знецiнення запасiв здiйснюється шляхом нарахування резерву на знецiнення регулярно; в кожному звiтному
перiодi знецiнення проводиться за кожним номенклатурним номером по запасам, якi входять до груп «Основна
сировина та матерiали», «Допомiжна сировина та матерiали»; метод тестування запасiв на знецiнення, який
заснований на оцiнцi фiзичного стану, здiйснюється щорiчно по запасам, якi входять до груп «Будiвельнi матерiали»
та «Запаснi частини»;
- резерв сумнiвних боргiв визначається за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на основi
аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв;
- iншi фiнансовi зобов’язання облiковуються по амортизованiй вартостi з використанням методу ефективної ставки
процента;
- станом на кожну звiтну дату створюються наступнi види резервiв пiд забезпечення наступних витрат:
а) забезпечення витрат вiдпусток,
б) резерв пiд забезпечення виплат пенсiй на пiльгових умовах, та iнших витрат, передбачених колективними

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

затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. №1360
Iнформацiя про чистi активи:
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2013р., що наведена в iнформацiї емiтента
вiдповiдає положенням ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435-IV.
Iнформацiя про невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю та iнформацiєю, що розкривається та подається до
НКЦПФР.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж
фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та
подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Iнформацiя про значнi правочини
Ми пiдтверджуємо, що значнi правочини, перелiк яких надано емiтентом, укладенi емiтентом у вiдповiдностi з
вимогами законодавства, нормами статуту та прийнятими рiшеннями вiдповiдних органiв управлiння емiтента.
Iнформацiя про стан корпоративного управлiння
Ми пiдтверджуємо, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння, що наведена в iнформацiї емiтента, є
достовiрною та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння.
Iнформацiя про стан внутрiшнього контролю
Внутрiшнiй контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснює наглядова рада, управлiнський персонал та спецiалiсти в
межах своїх повноважень. Стан внутрiшнього контролю задовiльний.
Iнформацiя про суттєве викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури по оцiнцi ризикiв суттєвого
викривлення, в тому числi внаслiдок шахрайства.
На
пiдставi
проведеного
фiнансового
аналiзу
емiтента
зроблено
висновки:
Пiдприємство має високий ступiнь лiквiдностi, величина чистого оборотного капiталу складає 1754100 тис. грн. та
дозволяє сплачувати свої поточнi зобов’язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Значення показникiв фiнансової
стiйкостi свiдчить про високий рiвень фiнансової незалежностi. Дiяльнiсть пiдприємства у 2013р. була ефективною,
отримано
прибуток
у
сумi
1572006
тис.
грн.
Пiдставою для проведення аудиту є Договiр № 29 вiд 02.04.2014р..
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Свiдоцтво про внесення до Реєстру
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Додаток 6
Довiдка
про фiнансовий стан
ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
станом на 31.12.2013р.
Аудиторами проведено фiнансовий аналiз ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» за
показниками лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та ефективностi. Данi для проведення розрахунку взятi iз
консолiдованої фiнансової звiтностi пiдприємства за 2013рiк.
РОЗДIЛ I. ЛIКВIДНIСТЬ
Лiквiднiсть пiдприємства дозволяє визначити спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов’язання. У
табл.1 приведенi формули розрахунку показникiв лiквiдностi:
Таблиця 1
Формули розрахунку показникiв лiквiдностi
№// Найменування показника// Формула розрахунку//
1// Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi// К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi
вкладення) / Короткостроковi зобов’язання//
2// Коефiцiєнт загальної лiквiдностi// К2 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори (непростроченi та
реальнi) + Запаси + Витрати) / Короткостроковi зобов’язання//
Результат розрахунку показникiв лiквiдностi приведений у табл.2:
Таблиця 2
Результати розрахунку показникiв лiквiдностi
№// Найменування показника// Значення показника// Орiєнтовне позитивне значення показника//
1// Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi// 0,25// 0,25 – 0,50//
2// Коефiцiєнт загальної лiквiдностi// 4,368// 1,00 – 2,00//
На пiдприємствi, що аналiзується, коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2013р. складає 0,25, що

вiдповiдає встановленої межi позитивних значень,та свiдчить про нормальну лiквiднiсть пiдприємства.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вiдображає здатнiсть покриття поточних зобов’язань пiдприємства за рахунок
використання всiєї суми оборотних коштiв. Для ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ» станом на 31.12.2013р. вiн складає 4,368. Величина цього показника знаходиться значно вище дiапазону
нормативних значень (1,00–2,00), що свiдчить про забезпеченiсть пiдприємства оборотними активами для погашення
поточних зобов’язань.
Таким чином, рiвень лiквiдностi ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» є високим.
РОЗДIЛ II. ФIНАНСОВА СТIЙКIСТЬ
Показники фiнансової стiйкостi характеризують структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь
фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. У табл.3 приведений
перелiк розрахункових показникiв фiнансової стiйкостi та формули їх розрахунку:
Таблиця 3
Формули розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi
№// Найменування показника// Формула розрахунку//
1// Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi// К4 = Власнi кошти / Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу)//
2// Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)// К5 = (Короткострокова кредиторська заборгованiсть +
Довгострокова кредиторська заборгованiсть) / Власний капiтал//
Результати розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi наведенi у табл.4:
Таблиця 4
Результати розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi
№// Найменування показника// Значення показника// Орiєнтовне позитивне значення показника//
1// Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi// 0,858// 0,25 – 0,50//
2// Коефiцiєнт структури капiталу// 0,166// 0,5 – 1,00//
Станом на 31.12.2013р. значення коефiцiєнту фiнансової стiйкостi становить 0,858, що знаходиться вище меж
позитивних значень та свiдчить про високий рiвень фiнансової стiйкостi пiдприємства.
Коефiцiєнт структури капiталу ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» станом на
31.12.2013р. складає 0,166, що нижче встановлених нормативних меж , та свiдчить про незалежнiсть пiдприємства вiд
зовнiшнiх кредиторiв та iнвесторiв.
Таким чином, фiнансовий стан ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»
характеризується як стiйкий.
РОЗДIЛ III. ЕФЕКТИВНIСТЬ
Ефективнiсть - спiввiдношення результатiв до витрат. В якостi результатiв звичайно приймається чистий прибуток.
Основним показником ефективностi є рентабельнiсть.
В табл.5 представлений перелiк розрахункових показникiв рентабельностi та формули їх розрахунку:
Таблиця 5
Формули розрахунку показникiв рентабельностi
№// Найменування показника// Формула розрахунку//
1// Рентабельнiсть активiв// К6 = Чистий прибуток / Середньорiчна вартiсть активу балансу//
2// Рентабельнiсть дiяльностi// К7 = Чистий прибуток / Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг)//
Результати розрахунку показникiв рентабельностi наведенi в табл.6:
Таблиця 6
Результати розрахунку показникiв рентабельностi
№ //Найменування показника// Значення показника//
1 // Рентабельнiсть активiв// 20,6 %//
2 // Рентабельнiсть дiяльностi// 27,7 %//
Дiяльнiсть ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» в дослiджуваний перiод часу була
ефективною. У 2013р. показники рентабельностi активiв та дiяльностi пiдприємства склали вiдповiдно 20,6 % та 27,7
%.
Дiяльнiсть пiдприємства у 2013р. принесла прибуток у сумi 1572006 тис. грн.
Генеральний директор ТОВ АФ «ФОРУМ»
Свiдоцтво про внесення до Реєстру
суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0733
Сертифiкат аудитора Серiя А № 002254 вiд 24.05.95р.
Н.М. Кругла

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв, що прибули для участi в останнiх
загальних зборах 18.04.2013 року, здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена
Наглядовою радою Товариства, на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право
на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому
законодавством про депозитарну систему України, та наданого депозитарiєм –
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ».

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук
Інше (запишіть): На останнiх загальних зборах 18.04.2013 року, контроль за ходом
реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв не здiйснювався. У вiдповiдностi до
вимог чинного законодавства голосування з питань порядку денного на рiчних
загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ЦГЗК" 18.04.2013 року здiйснювалося
бюлетенями, що видавалися акцiонерам пiд час реєстрацiї.

X

Ні

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

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

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

Ні

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

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

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

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

35

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «ЦГЗК», що були проведенi
19.04.2012 року (протокол №1),
були
прийнятi
рiшення:
Припинити з 19 квiтня 2012 року
повноваження дiючого (на момент
проведення
даних
Загальних
зборiв акцiонерiв) одноособового
члена
Наглядової
ради
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«МЕТIНВЕСТ
ХОЛДИНГ»
(iдентифiкацiйний код 34093721).
ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»
володiє часткою в статутному
капiталi емiтента – 0,000017%.
Змiни в складi посадових осiб
вiдбулися в зв’язку з достроковим
припиненням повноважень члена
Наглядової ради за рiшенням
Загальних
зборiв.
Строк
перебування на посадi - з
31.03.2011 року. - Обрати з 19
квiтня 2012 року одноособовим
членом
Наглядової
ради
Товариства - Приватну компанiю
з обмеженою вiдповiдальнiстю
Meтiнвeст Б.В. (Private Limited
Liability Company Metinvest B.V.)
(реєстрацiйний номер 24321697)
строком на 3 (три) роки.
Приватнiй компанiї з обмеженою
вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В.
належить 100 штук простих
iменних акцiй ПАТ «ЦГЗК», що
становить
0,0000085%
в
статутному капiталi емiтента.
Вищевказанi рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «ЦГЗК»
вiд 19.04.2012 року вважаються
прийнятими з моменту складення
протоколу
про
пiдсумки
голосування.
Інші (запишіть)

Комiтети в складi Наглядової ради
Товариства не створювалися.

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Посада корпоративного секретаря
Статутом
емiтента
не
передбачена. Член Наглядової
ради Товариства виконує свої
обов’язки на безоплатнiй основi.

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

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

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

X

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

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

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

X

Інше (запишіть)

Одноособового члена Наглядової
ради Товариства - Приватну
компанiю
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В.
(Private Limited Liability Company
Metinvest B.V.) (реєстрацiйний
номер 24321697) було обрано
Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ «ЦГЗК», що були проведенi
19.04.2012 року (протокол №1).

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

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Окремими роздiлами iнформацiя

по зазначеним пунктам включена
до Статуту Товариства.

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
Аудиторську
перевiрку
фiнансово-господарської

дiяльностi ПАТ "ЦГЗК" здiйснює
зовнiшня аудиторська фiрма ТОВ
"Аудиторська
фiрма
"Форум"
згiдно
укладеного
договору,
умови
якого
затвердженi рiшенням Наглядової
ради Товариства.

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Зовнiшнього аудитора протягом
останнiх трьох рокiв акцiонерне
товариство не змiнювало.

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
В 2013 роцi перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ
"ЦГЗК"
здiйснювалися
ТОВ
"Аудиторська фiрма "Форум".
Перевiрки здiйснювалися як за
пiдсумками дiяльностi Товариства
за рiк, так i протягом року.

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Рiшенням чергових загальних
зборiв акцiонерiв Товариства
25.03.2011 року повноваження

Ревiзора
Товариства
Private
company
limited
by
shares
"MetalUkr Holding Limited" було
припинено
в
зв'язку
iз
закiнченням
термiну
дiї
повноважень.
Новий
склад
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) - не
обирався. Перевiрки Ревiзором
(ревiзiйною комiсiєю) у 2013 роцi
не здiйснювалися.

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

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

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
"ЦГЗК"19.02.2014 року (протокол №1) було прийняте рiшення про збiльшення
статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Приватне
розмiщення акцiй буде проводитися виключно серед акцiонерiв Товариства (як
резидентiв, так i нерезидентiв). Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй,
в повному обсязi планується використати на подальший розвиток Товариства.

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

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

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00190977

за КОАТУУ 1211036600

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

07.10

0

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
50066, Днiпропетровська область,
м.Кривий Рiг

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

0

0

0

первісна вартість

1011

0

0

0

знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

0

0

0

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

0

0

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

0

0

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

0

0

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

0

0

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

0

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

0

0

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Форма №1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)" не
заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" має дочiрнi пiдприємства i
складає та подає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

Керівник

Тимошенко Павло Геннадiйович

Головний бухгалтер

Назiма Артем Сергiйович

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

00190977

(найменування)

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

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

0

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

(0)

(0)

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

(0)

(0)

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

0

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

0

0

Разом

2550

0

0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Форма №2 "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний доход)" не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" має
дочiрнi пiдприємства i складає та подає консолiдовану
фiнансову звiтнiсть.

Керівник

Тимошенко Павло Геннадiйович

Головний бухгалтер

Назiма Артем Сергiйович

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

00190977

(найменування)

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

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Форма №3 "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим
методом)" не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" має дочiрнi
пiдприємства i складає та подає консолiдовану фiнансову
звiтнiсть.

Керівник

Тимошенко Павло Геннадiйович

Головний бухгалтер

Назiма Артем Сергiйович

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

00190977

(найменування)

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

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Форма №3 "Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим
методом)" не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" має дочiрнi
пiдприємства i складає та подає консолiдовану фiнансову
звiтнiсть.

Керівник

Тимошенко Павло Геннадiйович

Головний бухгалтер

Назiма Артем Сергiйович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00190977

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

Форма №4 "Звiт про власний капiтал" не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" має дочiрнi
пiдприємства i складає та подає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

Керівник

Тимошенко Павло Геннадiйович

Головний бухгалтер

Назiма Артем Сергiйович

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

Підприємство
Територія

Дніпропетровська

за ЄДРПОУ

00190977

за КОАТУУ 1211036600

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

Добування залізних руд

за КВЕД

Середня кількість
працівників

5544

230

07.10

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
50066, Днiпропетровська область,
м.Кривий Рiг

Адреса

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

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

30558

27381

0

первісна вартість

1001

47755

47812

0

накопичена амортизація

1002

17197

20431

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

312992

597029

0

Основні засоби:

1010

3147577

4922603

0

первісна вартість

1011

4593510

4955347

0

знос

1012

1445933

32744

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

35

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

749315

873

0

Відстрочені податкові активи

1045

126199

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

4366676

5547886

0

Запаси

1100

196729

221347

0

Виробничі запаси

1101

184922

162316

0

Незавершене виробництво

1102

5936

2961

0

Готова продукція

1103

3901

53922

0

Товари

1104

1970

2148

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

2236170

1278911

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

13491

8362

0

з бюджетом

1135

390987

632280

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

335949

435781

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

166782

1975

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

3883

1299

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

49748

130170

0

Готівка

1166

51

11

0

Рахунки в банках

1167

49697

130159

0

Витрати майбутніх періодів

1170

164

574

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

3057954

2274918

0

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

1200

25

0

0

Баланс

1300

7424655

7822804

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

292953

292953

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

1346213

2953223

0

Додатковий капітал

1410

29476

-2195

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

73238

73238

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1597845

3406621

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

( 8284 )

( 15272 )

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

0

Усього за розділом I

1495

3331441

6708568

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

244026

0

Пенсійні зобов’язання

1505

291511

341035

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

120728

908

908

Довгострокові забезпечення

1520

0

7449

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

412239

593418

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

12448

11795

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

393486

338343

0

за розрахунками з бюджетом

1620

21835

23741

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

6616

6628

0

за розрахунками з оплати праці

1630

12753

13137

0

за одержаними авансами

1635

39765

39821

0

за розрахунками з учасниками

1640

3109035

6921

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

26744

28198

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

58293

52234

0

Усього за розділом IІІ

1695

3680975

520818

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

7424655

7822804

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Дата переходу Товариства на стандарти Мiжнародної
фiнансової
звiтностi
01.01.2009
року.
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на
31.12.2013р. складає 4 922 603тис. грн.. За звiтний перiод
надiйшло основних засобiв на суму 347 237 тис. грн.,
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв, що значаться
на балансi Пiдприємства, станом на 31.12.2013р. складає
27 381тис. грн. За звiтний перiод надiйшло нематерiальних
активiв на суму 59 тис. грн., На Пiдприємствi до запасiв
вiдносяться сировина та матерiали, паливо, тара та тарнi
матерiали, будiвельнi матерiали, запаснi частини, МШП,
незавершене виробництво, готова продукцiя, товари. У
статтi «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» (рядок
1040 Балансу) показана дебiторська заборгованiсть
фiзичних та юридичних осiб, яка буде погашена пiсля
дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, загальна сума якої
станом на 31.12.2013р. складає 873 тис.грн. Дебiторська

заборгованiсть за реалiзовану готову продукцiю, наданi
послуги, реалiзованi товари визнавалася одночасно з
визнанням прибутку в розмiрi, зазначеному в первинних
документах. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи
й послуги (рядок 1125 Балансу) на 31.12.2013р. складає 1
278 911 тис. грн.. Статутний капiтал Пiдприємства (рядок
1400) станом на 31.12.2013р. становить 292 953 тис.грн.
Резервний капiтал на протязi 2013року не змiнювався,
тому станом на 31.12.2013року склав 73 238 тис.грн.
(рядок 1415). Розмiр власного капiталу (рядок 1495) за
звiтний перiод збiльшився на 3 377 127 тис.грн. та станом
на 31.12.2013р склав 6 708 568 тис.грн. Загальна сума
довгострокових зобов'язань та забезпечення пiдприємства
(рядок 1595) станом на 31.12.2013 р. складає 593418 тис.
грн. Загальна сума поточних зобов’язань та забезпечення
станом на 31.12.2013 склала -520818 тис грн.У статтi
«Векселi виданi» (рядок 1605 Балансу) показана сума
поточної заборгованостi, на яку пiдприємство видало
векселi на забезпечення поставок (робiт, послуг)
постачальникiв, пiдрядникiв та iнших кредиторiв, яка
станом на 31.12.2013р. складає 11 795 тис. грн..
Кредиторська
заборгованiсть
постачальникам
i
пiдрядникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та
отриманi послуги (рядок 1615 Балансу) станом на
31.12.2013 року склала 338 343 тис. грн. У статтi «Поточнi
зобов`язання за одержаними авансами» (рядок 1635)
показана сума авансiв, одержаних у рахунок наступних
поставок готової продукцiї, виконання робiт (послуг),
сума заборгованостi станом на 31.12.2013 р. складає 39
821 тис.грн. Загальна сума iнших поточних зобов'язань
(рядок 1690)станом на 31.12.2013р.складає 52 234 тис. грн.
При формуваннi засобами програмного забезпечення
SimpleXmlReports
електронної
форми
№1
"Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан)
(Пасив)" в рядку 1515 "Iншi довгостроковi зобов’язання"
стовпчика "На дату переходу на мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi" помилково вiдображаються данi
стовпчика "На кiнець звiтного перiоду" "908". Замiсть
даних, що вiдображаються, потрiбно читати "0".
Керівник

Тимошенко Павло Геннадiйович

Головний бухгалтер

Назiма Артем Сергiйович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ

00190977

(найменування)

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

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

5672952

4879935

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 2934648 )

( 2883835 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:
прибуток

2090

2738304

1996100

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

217206

473767

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 73186 )

( 74419 )

Витрати на збут

2150

( 556908 )

( 566262 )

Інші операційні витрати

2180

( 223266 )

( 525021 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

2102150

1304165

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

123797

1077

Інші доходи

2240

14761

22996

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 255918 )

( 292008 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 38203 )

( 37292 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

1946587

998938

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

( 374581 )

( 230247 )

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

1572006

768691

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

1850448

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-37480

-21316

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

1812968

-21316

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

1812968

-21316

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

3384974

747375

Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

1572006

768691

неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

3384974

747375

неконтрольованій частці

2485

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

2056512

1960305

Витрати на оплату праці

2505

316403

307585

Відрахування на соціальні заходи

2510

116298

114119

Амортизація

2515

555413

561960

Інші операційні витрати

2520

770423

780191

Разом

2550

3815049

3724160

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

1170437737

1171269005

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1170437737

1171269005

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1.34309

0.65629

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

1.34309

0.65629

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв та послуг за
2013рiк склала 5 672 952 тис. грн., без ПДВ. У статтi
«Собiвартiсть реалiзованої продукцiї» (рядок 2050 форми
№ 2) вiдображається собiвартiсть реалiзованих продукцiї,
товарiв та послуг, яка визначена вiдповiдно до облiкової
полiтики, що складає 2 934 648 тис. грн. Валовий
прибуток вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв (рядок 2090
Форми № 2) визначається як рiзниця мiж сумою чистого
доходу вiд реалiзацiї (рядок 2000 Форми № 2) i
собiвартiстю реалiзованої продукцiї (рядок 2050 Форми №
2).Валовий прибуток за 2013 рiк склав 2 738 304 тис. грн.
Розмiр прибутку вiд операцiйної дiяльностi (рядок 2190)
було визначено як алгебраїчна сума валового прибутку й
iншого
операцiйного
доходу,та
вирахуванням
адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших
операцiйних витрат i складає 2 102 150 тис. грн. У 2013
роцi Пiдприємством був отриманий чистий прибуток в
розмiрi 1 572 006 тис. грн.

Керівник

Тимошенко Павло Геннадiйович

Головний бухгалтер

Назiма Артем Сергiйович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ

00190977

(найменування)

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

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Форма №3 "Консолiдований звiт про рух грошових коштiв
(за прямим методом)" не заповнюється - ПАТ "ЦГЗК" у
складi рiчної фiнансової звiтностi складає та подає форму
№3 "Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за
непрямим методом)".
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Тимошенко Павло Геннадiйович

Головний бухгалтер

Назiма Артем Сергiйович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2014 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ

00190977

(найменування)

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

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

1946587

0

998938

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

555230

X

561737

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

13177

0

0

1430

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

75

0

0

599

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

100355

13219

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

255918

X

292008

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

1659832

0

1930285

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

24618

17122

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

1790192

0

2113715

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

6629

0

0

114

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

410

31

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

506393

0

0

599252

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

4325021

0

2610890

0

3561

0

20058

0

562704

за розрахунками з бюджетом

3562

360058

0

214228

0

за розрахунками зі страхування

3563

12

0

246

0

за розрахунками з оплати праці

3564

384

0

0

688

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

165691

0

36409

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

516395

X

659255

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

3808626

0

1951635

0

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

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

3200

158435

X

14608

X

необоротних активів

3205

510

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

9616

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

444155

X

314885

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

275594

0

300277

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

3300

7425

X

0

X

Отримання позик

3305

2804584

X

119895

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

230

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

15272

X

8284

Погашення позик

3350

X

2925132

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

3102114

X

1758505

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

171750

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

50506

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

3452535

0

1646894

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

80497

0

4464

0

Залишок коштів на початок року

3405

49748

X

45510

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

75

-226

0

Залишок коштів на кінець року

3415

130170

0

49748

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв вiдображає рух грошових
коштiв пiдприємства в результатi здiйснення операцiйної,
iнвестицiйної
та
фiнансової
дiяльностi.
Протягом 2013 року рух грошових коштiв склав:
- вiд операцiйної дiяльностi 3 808 626 тис. грн.
(надходження).
- вiд iнвестицiйної дiяльностi 275 594 тис. грн. (видаток).
- вiд фiнансової дiяльностi 3 452 535 тис. грн. (видаток).
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод склав 80
497 тис.грн. (надходження).

Керівник

Тимошенко Павло Геннадiйович

Головний бухгалтер

Назiма Артем Сергiйович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00190977

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 2013 р.
Належить власникам материнської компанії
Стаття

1

нерозподілений
Код
Неконтрольована
прибуток
неоплачений вилучений
рядка зареєстрований капітал у додатковий резервний
частка
всього
капітал
дооцінках
капітал
капітал
(непокритий
капітал
капітал
збиток)

Разом

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на
початок року

4000

292953

1346213

135710

73238

1590339

0

-8284

3430169

0

3430169

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

-106234

0

7506

0

0

-98728

0

-98728

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

292953

1346213

29476

73238

1597845

0

-8284

3331441

0

3331441

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

0

0

0

0

1572006

0

0

1572006

0

1572006

Інший сукупний
дохід за звітний

4110

0

1844639

-31671

0

0

0

0

1812968

0

1812968

період
Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111

0

1850448

0

0

0

0

0

1850448

0

1850448

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові
різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

-5809

-31671

0

0

0

0

-37480

0

-37480

Розподіл
прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку, належна
до бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

-15272

-15272

0

-15272

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

-859

0

8284

7425

0

7425

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в
капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-237629

0

0

237629

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

1607010

-31671

0

1808776

0

-6988

3377127

0

3377127

292953

2953223

-2195

73238

3406621

0

-15272

6708568

0

6708568

Залишок на кінець
4300
року

Примітки

Власний капiтал Пiдприємства складається iз статутного капiталу, додатково
вкладеного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу. Власний
капiтал зменшується на суму непокритих збиткiв.
Розмiр Статутного капiталу Пiдприємства на 31.12.2013 р. становить 292 953 тис.грн.
(Двiстi дев'яносто два мiльйона девятсот п'ятдесят три тисячi гривень), що вiдповiдає
установчим документам. Статутний фонд розподiлено на 1 171 811 000 шт. простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Випуск привiлейованих акцiй та акцiй
на пред'явника Пiдприємство не проводило.
На початок та на кiнець 2013 року Резервний капiтал нараховував 73 238 тис.грн, що
становить 25% вiд статутного капiталу Товариства.
Залишок власного капiталу вiдповiдає даним Балансу.

Керівник

Тимошенко Павло Геннадiйович

Головний бухгалтер

Назiма Артем Сергiйович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»,
складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
за 2013 рiк
1 ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» i його дiяльнiсть
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ» (далi - Компанiя або ПАТ «ЦГЗК») одне з найпотужнiших пiдприємств в Українi по
виробництву концентрату, обкотишiв та iншої залiзорудної сировини.
ПАТ «ЦГЗК» було створене у 1954 роцi як державне пiдприємство. У 1996 роцi в рамках програми
приватизацiї в Українi воно було перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство.
В зв'язку з приведенням дiяльностi пiдприємства у вiдповiднiсть з дiючим законодавством, а саме:
Закону України «Про акцiонернi товариства» №514-VI вiд 17 вересня 2008 року, та на пiдставi
рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства 25 березня 2011 року (протокол №1) Вiдкрите
акцiонерне товариство «Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат» (код ЄДРПОУ 00190977)
перейменовано з 01.04.2011р. у Публiчне акцiонерне товариство «Центральний гiрничозбагачувальний комбiнат» (код ЄДРПОУ 00190977). В 2013 роцi у ПАТ «ЦГЗК» злиття, подiлу,
приєднання, перетворення не вiдбувалося.
Станом на 31 грудня 2013 року середня кiлькiсть працiвникiв компанiї склала 5544 осiб (на 31
грудня 2012 року – 5731 осiб).
Юридична адреса Компанiї i основне мiсце ведення її господарської дiяльностi: Жовтневий район,
м. Кривий Рiг, 50066, Україна.
2 Умови, в яких працює Компанiя
Фiнансовi результати Пат «ЦГЗК» значною мiрою залежать вiд 1) свiтових факторiв, якi
впливають на цiни на сталь, залiзну руду; 2) фiскальної та економiчної полiтики, що
реалiзовується урядом України та 3) полiтики Метiнвесту щодо принципiв включення ПАТ
«ЦГЗК» у вертикально iнтегрований процес виробництва сталi.
Гiрничодобувна та металургiйна галузь iсторично схильна до циклiчностi та впливу загальної
економiчної ситуацiї. Пiсля перiоду тривалого зростання до 2008 року Компанiя, як i будь-яке
iнше пiдприємство її галузi, пiддалася негативному впливу спаду свiтової економiки, починаючи з
останнього кварталу 2008 року, який характеризувався рiзким падiнням попиту i цiн на
металургiйну продукцiю. Пiсля цього настав перiод поступового вiдновлення економiки, оскiльки
уряди багатьох країн впроваджували стимулюючi програми для пiдтримки слабких економiк.
Протягом цього перiоду Компанiя вiдзначила спад попиту на її продукцiю i поступове падiння цiн
на залiзорудну сировину.
Економiка України схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного
спаду, що спостерiгаються в iнших країнах свiту. З 2012 по друге пiврiччя 2013 рокiв
ознаменувалися вiдносною полiтичною стабiльнiстю та реалiзацiєю урядом України економiчних i
податкових реформ, нацiлених на розвиток законодавчої, податкової та нормативної баз.
Майбутня стабiльнiсть економiки в значнiй мiрi залежить вiд успiху цих реформ i вiд ефективностi
прийнятих економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, а також вiд здатностi уряду
забезпечити новi та iснуючi борговi зобов'язання.
3 Основнi положення облiкової полiтики
Пiдприємство вперше застосувало норми МСФЗ з 01.01.2009 року. Iнформацiя про змiни сум
рядкiв Балансу (ф.1) станом на 31 грудня 2008 року та станом на 1 сiчня 2009 року представлено
наступним чином:
Найменування статтi форми №1 Баланс// Код рядка // На 31.12.2008 Тис.грн// // На 01.01.2009
Тис.грн// // Сума коригування Тис.грн// // Примiтки//

1р. Необоротнi Активи баланса: - незавершене будiвництво// 020// 187579// 184240// -3339//
Вiдображена уцiнка необоротних активiв//
1р. Необоротнi Активи баланса:
Основнi засоби:
- залишкова вартiсть// 030// 674303// 1943183// 1268880 //
- первiсна вартiсть// 031// 1515319// 2198947// -683628 //
- знос// 032// -841016// -255764// 585252 // Вiдображена переоцiнка об'єктiв основних засобiв
станом на 01.01.2009р//
2р. Оборотнi активи:
- виробничi запаси// 100// 176408// 145771// -30637//
2р. Оборотнi активи :
- незавершене виробництво // 120// 16879// 7391// -9488// Нарахований резерв знецiнення на ТМЦ,
готову продукцiю, незавершенi роботи, строк зберiгання яких бiльш нiж 13-60 мiсяцiв//
2р. Оборотнi активи :
- готова продукцiя// 130// 9051// 9038// -13//
2р. Оборотнi активи: 140// 1606// 410// -1196//
- товари //
2р. Оборотнi активи: //
Дебiторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги:
- чиста реалiзацiйна вартiсть// 160// 1975013// 1974720// -293//
- первiсна вартiсть// 161// 1975402 // 1975404// 2//
- резерв сумнiвних боргiв // 162// -389// -684// -295// Додатково нарахований резерв на сумнiвну
торгову дебiторську заборгованiсть//
2р. Оборотнi активи :
- за бюджетом// 170// 31314// 52159// 20845// Збiльшений податковий кредит по кредиторськiй
заборгованостi за виконанi роботи по переоцiнцi ОЗ//
2р. Оборотнi активи :
- за виданими авансами// 180// 20009// 18955// -1054// Додатково нарахований резерв на сумнiвну
дебiторську заборгованiсть//
2р. Оборотнi активи :
- iнша поточна дебiторська
заборгованiсть // 210// 1102712// 1089322// -13390// Додатково нарахований резерв на сумнiвну
дебiторську заборгованiсть//
2р. Оборотнi активи:
- iншi оборотнi активи// 250// 20702// -// -20702// Рекласифiкацiя заборгованостi//
3р. Витрати майбутнiх перiодiв// 270// 73825// 725// -73100// Вiднесено додатково на
витрати по утриманню//
1р. Пасиву балансу:
- Iнший додатковий капiтал// 330// -404843// -865235// -460392// Вiдображена дооцiнка об'єктiв ОЗ,
також сума вiдкладеного податкового зобов'язання в частинi дооцiнки , списана вартiсть
оприбуткованих ранiше ОЗ як надлишкiв//
1р. Пасиву балансу: - Нерозподiлений прибуток // 350// -2278392 // -2576614 // -298222//
Вiдображенi коригування витрат по наведеним статтям//
2р. Пасиву балансу : - iншi забезпечення// 410// 0// -151152// -151152// Нарахований резерв на
майбутнi зобов'язання по пенсiйним забезпеченням працiвникiв//
3р. Пасиву балансу:
- iншi довгостроковi
фiнансовi зобов’язання // 450// -9782// -7259// 2523// Нарахована сума дисконтованої
заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями//
3р. Пасиву балансу:
- вiдстроченi податковi
зобов’язання // 460// -84308// -314114// -229806// Пiсля вiдображення коригувань розрахованi

вiдкладенi податковi зобов'язання//
4р. Пасиву балансу:
- кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги// 530// -630133// -630247// -114// Включенi до додатковi витрати за
виконанi роботи 2008р//
4р. Пасиву балансу:
- поточнi зобов’язання
з одержаних авансiв// 540// -90140// -90136// 4// Рекласифiкацiя заборгованостi//
4р. Пасиву балансу:
- iншi внутрiшнiх розрахункiв// 600// -// -1// -1// Рекласифiкацiя заборгованостi//
4р. Пасиву балансу:
- iншi поточнi зобов’язання// 610// -74055// -73408// 647// Нарахована сума дисконтованої
заборгованостi по пiдприємству; включенi додатковi витрати за виконанi роботи в 2008р;
декласифiкацiя заборгованостi//
Основа пiдготовки. Ця фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) була пiдготовлена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основнi положення
облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Цi
положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтних
перiодiв, якщо не вказано iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Якщо не вказано iнше, усi суми наведенi з
округленням до тисяч.
Iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво Групи застосовувало власнi
судження, оцiнки та припущення, якi впливають на застосування облiкової полiтики та зазначену в
звiтi величину активiв i зобов'язань, доходiв i витрат. Оцiнки та пов'язанi з ними допущення
заснованi на минулому досвiдi та iнших факторах, якi при iснуючих обставинах є обґрунтованими,
результати яких формують основу професiйних суджень про балансову вартiсть активiв i
зобов'язань, якi не доступнi з iнших джерел. Незважаючи на те, що цi оцiнки ґрунтуються на всiй
наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини i подiї, фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження особливо важливi, областi, якi
характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i розрахунки мають велике
значення для фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Компанiї, оцiнюються з
використанням валюти основного економiчного середовища, в якiй Компанiя працює
(функцiональної валюти). Суми у фiнансовiй звiтностi оцiненi i представленi у нацiональнiй
валютi України, гривнi, яка є функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi для
ПАТ «ЦГЗК».
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються за обмiнним курсом Нацiонального банку України
(НБУ), встановленим на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахунку за
операцiями в iноземнiй валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на пiдставi
обмiнного курсу, що дiє на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi за офiцiйним
курсом обмiну, який встановлює Нацiональний банк України (НБУ) на вiдповiдну звiтну дату.
Прибуток та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають в результатi перерахунку активiв i
зобов'язань, показуються у складi курсових рiзниць у звiтi про фiнансовi результати.
В даний час українська гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України.
Принципи консолiдацiї. Дочiрнi компанiї, являють собою компанiї тi iншi суб'єкти господарчої
дiяльностi (включаючи компанiї спецiального призначення), в яких Група володiє, прямо, або
опосередковано, бiльш нiж половиною прав голосу або iншим чином може контролювати iї
фiнансову та операцiйну дiяльнiсть з метою отримання економiчних вигiд. Iснування та вплив
потенцiйних прав голосу, якi реалiзуються, або можуть бути трансформованi, враховуються при
визначеннi здатностi Групи контролювати iнше пiдприємство. Дочiрнi компанiї консолiдуються з
дати, коли Група отримала фактичний контроль над ними (дата придбання), i консолiдацiя

припиняється пiсля втрати контролю над цими компанiями.
Придбанi в ходi об'єднання компанiй, визначенi активи, прийнятi зобов'язання та умовнi
зобов'язання оцiнюються по справедливiй вартостi на дату придбання, без врахування долi
меншостi.
Всi внутрiшньо-груповi операцiї, залишки та нереалiзований прибуток по операцiях мiж
компанiями Групи при консолiдацiї виключаються, крiм тих випадкiв, коли збиток не може бути
компенсований. Компанiя тi її дочiрнi компанiї застосовують єдину облiкову полiтику, яка
вiдповiдає облiковiй полiтицi Групи.
Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю мiнус подальша
амортизацiя та знецiнення. Справедлива вартiсть визначається за результатами оцiнки, яку
проводять незалежнi оцiнювачi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi
активiв, що переоцiнюються. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за
первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням
активiв. Вартiсть активiв, побудованих власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi
витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за пiдсумками переоцiнки визнається у звiтi про
сукупний дохiд та збiльшує резерв переоцiнки в капiталi. Пiсля переоцiнки об'єкта основних
засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вираховується з валової балансової вартостi
активу, пiсля чого чиста вартiсть активу трансформується до його переоцiненої вартостi.
Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi
того ж активу, визнається у звiтi про сукупний дохiд i зменшує ранiше визнаний резерв переоцiнки
у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдображаються у звiтi про
фiнансовi результати. Резерв переоцiнки, вiдображений у складi капiталу, вiдноситься
безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована,
тобто коли актив реалiзується або списується або по мiрi використання Компанiєю цього активу. В
останньому випадку реалiзована сума переоцiнки являє собою рiзницю мiж амортизацiєю на
основi переоцiненої балансової вартостi активу i амортизацiєю на основi його первiсної вартостi.
Пiсля визнання основнi засоби подiляються на компоненти, що являють собою об'єкти, вартiсть
яких значна i якi можуть амортизуватися окремо.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а
балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються
тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд
основного засобу. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у
тому перiодi, в якому вони понесенi.
Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли
подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток та збитки
вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансової вартостi
цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати. При продажу переоцiнених активiв
суми, включенi в iншi резерви, переносяться на нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом.
Клас Група ОЗ// Строк корисного
використання//
Земля// Земельнi дiлянки// не амортизуються//
Будiвлi та споруди// Будiвля// 60 рокiв//
Будiвлi та споруди// Споруди// 60 рокiв//
Будiвлi та споруди// Об'єкти благоустрою територiї// 15 рокiв//
Будiвлi та споруди// Iнженернi комунiкацiї/ 15 рокiв//
Машини та обладнання// Передавальнi пристрої та механiзми// 20 рокiв//
Машини та обладнання// Машини та обладнання основного виробництва// 35 рокiв//
Машини та обладнання// Машини та обладнання допомiжних цехiв// 35 рокiв//
Машини та обладнання// Транспортнi засоби – з/д – тепловози// 25 рокiв//
Машини та обладнання// Транспортнi засоби – з/д – вагони/ напiввагони

/ хоппери/ думпкари та iн. вагони/// 20 рокiв//
Машини та обладнання// Транспортнi засоби – авто// 10 рокiв//
Машини та обладнання// Транспортнi засоби – воднi// 10 рокiв//
Машини та обладнання// Автомобiлi загального призначення// 5 рокiв//
Iншi// Обладнання та засоби зв'язку// 10 рокiв//
iншi// Офiснi меблi та пристрої// 7 рокiв//
iншi// Офiсна технiка// 5 рокiв//
iншi// Iнформацiйнi системи та персональнi комп'ютери// 4 рокiв//
iншi// Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи// -//
iншi// Iншi основнi засоби// 10 рокiв//
Витрати на перiодичнi ремонти капiталiзуються i амортизуються протягом планового
мiжремонтного перiоду.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя отримала б у даний час вiд
вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi i в тому
станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Якщо Компанiя має намiр використувати
актив до кiнця його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Залишкова вартiсть i термiни експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на
кожну звiтну дату.
Балансова вартiсть активу негайно зменшується до вартостi вiдшкодування, якщо балансова
вартiсть вище вартостi вiдшкодування.
Незавершене будiвництво являє собою аванси за основнi засоби та вартiсть основних засобiв,
будiвництво яких ще не завершено. Амортизацiя на такi активи не нараховується до їх введення в
експлуатацiю.
Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежено, не
амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються,
аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi будь-яких подiй або змiни обставин, якi
вказують на те, що вiдшкодування балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд
знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його
вiдшкодування, а також суму переоцiнки, ранiше визнану у складi капiталу. Вартiсть
вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або
вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них вища. Для оцiнки можливого знецiнення активи
групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують грошовi потоки, що окремо розрiзняються (на
рiвнi одиниць, якi генерують грошовi кошти). Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на
кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за слiдуючими
категорiями оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть.
Кредити та дебiторська заборгованiсть– це кредити та дебiторська заборгованiсть, яка виникає
коли Компанiя реалiзує продукцiю, або надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору, крiм
кредитiв та дебiторської заборгованостi, створених з намiром продажу негайно або протягом
короткого часу. Вони зараховуються до складу оборотних активiв, за виключенням тих, строк
погашення яких перебiльшує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи зараховуються до складу
необоротних активiв. В балансi кредити та дебiторська заборгованiсть показанi як дебiторська
заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть.
Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно
облiковуються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу
вартiсть при початковому визнаннi найкращим чином пiдтверджує цiна операцiї, за винятком
операцiй з пов'язаними сторонами, якi проводяться за цiною, встановленою контрактом. Прибуток
або збиток при початковому визнаннi враховується тiльки тодi, коли є рiзниця мiж справедливою
вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi поточнi ринковi операцiї з такими ж
iнструментами або методи оцiнки, для яких використовується тiльки вiдкрита ринкова iнформацiя.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля початкового визнання фiнансовi зобов'язання,
кредити i дебiторська заборгованiсть Компанiї оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, а фiнансовi активи - за вирахуванням

понесених збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, включаючи початковi витрати на
проведення операцiї, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та
амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової ставки iнструменту.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань зi строком менше одного року
вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту.
Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх
договiрних грошових потокiв за поточною ринковою вiдсотковою ставкою для подiбних
фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для Компанiї.
Продовження тексту приміток
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли
(i) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином, (ii) коли
Компанiя передала, в основному, всi ризики i переваги володiння або (iii) коли Компанiя не
передала i не зберегла, в основному, всi ризики i переваги володiння, але й не зберегла контроль.
Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив
незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додаткових обмежень на продаж.
Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений
податок. Поточний податок на прибуток у фiнансовiй звiтностi розраховується вiдповiдно до
українського законодавства, яке дiє на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток визнаються у звiтi про фiнансовi результати, крiм випадкiв, коли
вони визнаються у звiтi про сукупний дохiд або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони
вiдносяться до операцiй, що врахованi у поточному або iнших перiодах у звiтi про сукупний дохiд
або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати у
податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх
перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, показанi як компонент операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до вилучення при початковому визнаннi, вiдстроченi податки не визнаються у
вiдношеннi тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в разi операцiї,
що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її початковому облiку не впливає нi на
фiнансову, нi на податковий прибуток. Вiдстрочений податок оцiнюється за податковими
ставками, якi дiють або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний
перенесений податковий збиток.
Вiдстроченi податковi активи, що вiднiмаються для оподаткування, i перенесенi з попереднiх
перiодiв податковi збитки визнаються лише в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання
оподатковуваного прибутку, вiдносної якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Витрати майбутнiх перiодiв. Витрати майбутнiх перiодiв облiковуються за первiсною вартiстю
мiнус подальша амортизацiя. Витрати майбутнiх перiодiв вiдображаються в звiтi про фiнансовi
результати за допомогою амортизацiї, протягом перiоду використання вiдповiдних елементiв у
виробничому процесi.
Запаси. Запаси на пiдприємствi протягом 2013 року в обов'язковому порядку оцiнювалися за
найменшою з двох величин:
- Собiвартостi;
- Чистої цiни продажу.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати,
понесенi для того, щоб доставити запаси до мiсця їх дiйсного знаходження та стану.
В собiвартiсть придбання запасiв включаються наступнi витрати:
- Суми, якi сплачуються вiдповiдно з договором постачальнику, за вирахуванням непрямих
податкiв;

- Суми митних зборiв при ввезеннi;
- Суми непрямих податкiв в зв'язку iз придбанням запасiв, якi не компенсуються пiдприємству;
- Транспортно-заготiвельнi витрати - витрати на заготiвлю запасiв, оплата тарифiв (фрахта) за
навантажувально-розвантажувальнi роботи та транспортування запасiв всiма видами транспорту
до мiсця їх використання, включаючи витрати на страхування ризикiв транспортування запасiв;
- Iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та приведенням їх до стану,
придатному для використання в запланованих цiлях.
Торговi та iншi знижки вираховуються при визначеннi собiвартостi придбаних запасiв.
До вартостi придбаних запасiв не включаються витрати на проведення ринкових дослiджень, з
пошуку та вiдбору постачальника, на залучення консультантiв i т.п. Такi витрати вiдносяться на
операцiйнi витрати пiдприємства в перiодi їх понесення. Собiвартiсть запасiв, вироблених
пiдприємством включає витрати, пов'язанi безпосередньо з виробничими одиницями.
При облiку запасiв в їх вартiсть пiдприємство включає i iншi витрати, якщо тiльки вони пов'язанi з
приведенням цих запасiв в станi, придатному для використання до вiдповiдних цiлей. Наприклад,
витрати на розробку специфiчного продукту, призначеного для конкретного покупця, або витрати
на доробку продукту пiд вимоги конкретного споживача.
Витрати, якi не включаються до вартостi запасiв та вiдносяться на витрати в перiодi їх
виникнення:
- Значно перевищуючi нормативи суми вiдходiв матерiалiв та iнших матерiальних цiнностей;
- Витрати на складування запасiв, якщо тiльки це не передбачено технологiчним процесом
виробництва продукцiї;
- Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут;
- Витрати за кредитами (вiдсотки), отриманим для придбання запасiв.
ПАТ "ЦГЗК" при вибуттi запасiв використовує наступнi методи оцiнки:
- метод середньозваженої вартостi;
- метод iдентифiкованої вартостi.
При використаннi середньозваженого методу, вартiсть одиницi запасiв визначається як
середньозважена вiд вартостi аналогiчних взаємозамiнних запасiв на початок перiоду та вартостi
придбання або виробництва цих запасiв на протязi перiоду. Такий метод використовується тiльки
для ГСМ та сировини для виготовлення готової продукцiї.
Метод iдентифiкованої вартостi передбачає списання запасiв за реальною вартiстю кожної
одиницi, визначеної згiдно даного пункту облiкової полiтики. Цей метод поширюється на останнi
запаси, крiм ГСМ та сировини.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська
заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку облiковуються
за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву на знецiнення. Резерв на
знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення
того, що Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первiсних або
переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi знецiнена,
вважаються iстотнi фiнансовi труднощi боржника, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової
реорганiзацiї, а також несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж
балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв,
дисконтованих за первiсною ефективною вiдсотковою ставкою. Балансова вартiсть активу
зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi
результати у складi iнших операцiйних витрат. Коли дебiторська заборгованiсть з основної
дiяльностi стає безповоротною, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть
за основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум кредитується за рахунок iнших
операцiйних витрат у звiтi про фiнансовi результати.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть, умови якої
переглянутi, враховується за амортизованою вартiстю на пiдставi нової структури переглянутих
грошових потокiв. Вiдповiднi прибуток або збитки визнаються у звiтi про фiнансовi результати на
дату перегляду, якi згодом амортизуються за методом ефективної вiдсоткової ставки. Якщо умови

дебiторської заборгованостi переглядаються або змiнюються iншим чином внаслiдок фiнансових
труднощiв позичальника або емiтента, збиток вiд знецiнення оцiнюється з використанням
первiсної ефективної вiдсоткової ставки до змiни умов.
Передплати. Передплати облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву на
знецiнення. Якщо є свiдоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься
передплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати зменшується, а вiдповiдний збиток
вiд знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Виданi векселi. Розрахунок за деякими продажами та закупiвлями проводиться за допомогою
векселiв, якi являють собою договiрнi борговi iнструменти.
Продажi та закупiвлi, розрахунок за якими планується провести векселями, облiковуються за
розрахованою керiвництвом справедливою вартiстю, яка буде отримана або передана при
негрошових розрахунках. Справедлива вартiсть визначається на пiдставi наявних ринкових даних.
Компанiя випускає векселi в якостi платiжних iнструментiв з фiксованою датою погашення.
Постачальник може продавати їх на позабiржовому вторинному ринку. Випущенi Компанiєю
векселi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової
ставки.
Компанiя також приймає векселi вiд своїх клiєнтiв (як їх власнi векселi, так i випущенi третiми
сторонами) в розрахунок за дебiторською заборгованiстю. Випущенi клiєнтами або третiми
сторонами векселi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
вiдсоткової ставки. Резерв на знецiнення векселiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне
свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до
початкових умов. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та
приведеною вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною
вiдсотковою ставкою.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi,
грошовi кошти на банкiвських рахунках до вимоги та iншi короткостроковi високолiквiднi
iнвестицiї з початковим строком розмiщення до трьох мiсяцiв.
Акцiонерний капiтал. Звичайнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з
емiсiєю нових акцiй, враховуються в капiталi як зменшення суми надходжень за вирахуванням
податкiв. Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю
випущених акцiй облiковується як емiсiйний дохiд.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату,
тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у
примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати чи запропонованi або
оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Якщо
зобов'язання з виплати дивiдендiв погашається бiльш, нiж через один рiк пiсля звiтної дати, воно
включається до складу довгострокових зобов'язань та оцiнюється за наведеної вартостi майбутнiх
грошових потокiв, якi будуть потрiбнi для погашення зобов'язання з використанням вiдсоткової
ставки (до оподаткування), що вiдбиває поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики,
притаманнi зобов'язанню. Ефект первинного дисконтування дивiдендiв i подальша змiна дисконту
враховуються безпосередньо в капiталi.
Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку облiковуються за справедливою вартiстю за
вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а надалi облiковуються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця
мiж сумою надходжень (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) та вартiстю погашення
визнається у звiтi про фiнансовi результати протягом строку, на який були залученi позиковi
кошти, з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти вiдображаються в складi поточних зобов'язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є
безумовне право вiдкласти розрахунок за зобов'язанням, щонайменше, на 12 мiсяцiв пiсля звiтної
дати.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
визнається i спочатку оцiнюється у вiдповiдностi з полiтикою облiку фiнансових iнструментiв.

Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй i дисконтiв при
розрахунку. Фiнансовi зобов'язання без фiксованого термiну погашення в подальшому
облiковуються за справедливою вартiстю.
Аванси. Аванси визнаються за первiсно отриманими сумами.
Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi
зобов'язання, якi визнаються у випадках, коли у Компанiї є поточнi юридичнi або передбачуванi
зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб
розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з достатньою мiрою точностi. Коли
iснують декiлька схожих зобов'язань, ймовiрнiсть того, що буде потрiбний вiдтiк грошових коштiв
для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли
ймовiрнiсть вiдтоку грошей у вiдношеннi будь-якої позицiї, включеної в один i той же клас
зобов'язань, є невеликою.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодований, наприклад, вiдповiдно до договору
страхування, сума вiдшкодування визнається як окремий актив, причому тiльки у випадках, коли
вiдшкодування практично гарантоване.
Резерви оцiнюються по приведенiй вартостi витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для
погашення зобов'язання з використанням вiдсоткової ставки (до оподаткування), що вiдбиває
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. Збiльшення
резерву з часом визнається як вiдсотковi витрати.
Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про
нього розкривається в тих випадках, коли iснує ймовiрнiсть отримання економiчних вигод вiд його
використання.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть
вiдтоку ресурсiв, для того щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з
достатньою мiрою точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй
звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є
незначною.
Винагороди працiвникам та пенсiйнi зобов'язання :
Компанiя враховує чотири категорiї виплат працiвникам:
-поточна заробiтна плата та пов’язанi з нею виплати;
-виплати по закiнченню трудової дiяльностi;
-iншi довгостроковi виплати виплати;
-виплати при звiльненнi робiтника до строку виходу на пенсiю.
Компанiя визнає суму поточної заробiтної плати та пов’язанi з нею виплат на протязi звiтного
перiоду :
- У складi зобов’язань – пiсля вирахування сплаченої суми. В разi , якщо сплачена сума
перевищює суму нарахованої заробiтної плати та iнших виплат, компанiя визнає це перевищення в
активах, в якостi авансу
- У складi витрат , за виключенням сум виплат, якi враховуються у складi собiвартостi активiв
Виплати по закiнченню трудової дiяльностi враховують:
- пенсiї;
- одноразовi виплати по закiнченню трудової дiяльностi та iншi винагороди по закiнченню
трудової дiяльностi
Пенсiйнi плани подiляються на :
- пенсiйнi плани з встановленими з встановленими внесками – программи виплат по закiнченню
трудової дiяльностi , в рамках яких Компанiя перераховує в пенсiйний фонд визначенi суми, при
цьому у компанiї не виникають зобов’язання по виплатi внескiв в майбутньому
- пенсiйнi плани з встановленими виплатами–программи виплат по закiнченню трудової дiяльностi
, в рамках яких у Компанiї виникають зобов’язання по пенсiйним внескам в майбутньому
Розрахунок величини пенсiйних планiв з встановленими виплатами Компанiя доручає спецiалiстуактуарiю.

Величина, яка визнається Компанiєю зобов’язанням по пенсiйним планам з встановленими
виплатами вiдображаєтся у складi довгострокових резервiв, в якостi резерву по додатковому
пенсiйному забезпеченню
Компанiя визнає у звiтi про фiнансовi результати сумарну величину витрат, з урахуванням виплат
по закiнченню трудової дiяльностi
Компанiя визнає у складi iншого совокупного доходу-актуарнi прибутки/збиткi-результат мiж
актуарними припущеннями та тiм, що фактично вiдбулося , а також результат змiн актуарних
припущень.
Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або
коштiв, якi повиннi бути отриманi за проданi товари та наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi
Компанiї. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ i знижок.
Компанiя визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з
достатньою мiрою точностi, iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних
вигод та дотриманi конкретнi критерiї за кожним напрямком дiяльностi Компанiї, як описано
нижче. Сума доходу вважається такою, що не пiдлягає достовiрнiй оцiнцi до тих пiр, поки не
будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю. Оцiнки Компанiї ґрунтуються
на результатах минулих перiодiв з урахуванням категорiй покупцiв, видiв операцiй та специфiки
кожної угоди.
(а) Реалiзацiя металопродукцiї i товарiв.
Компанiя виробляє i реалiзує залiзорудну продукцiю великим покупцям.
Дохiд вiд продажу залiзорудної продукцiї, товарiв, супутньої та iншої продукцiї визнається в
момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Зазвичай це вiдбувається при
вiдвантаженнi товару. Коли Компанiя погоджується доставити вантаж до певного мiсця, виручка
визнається, в момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому мiсцi. Компанiя використовує
стандартнi правила IНКОТЕРМС, такi як оплата перевезення до пункту призначення (СРТ),
франко-перевiзник (FCA), франко-борт (FOB) i доставка до кордону (DAF), якi визначають
момент переходу ризикiв i вигод.
Продажi враховуються на основi цiн, зазначених у специфiкацiях до договорiв. Цiна продажу
вказується окремо для кожної специфiкацiї.
(б) Процентнi доходи.
Вiдсотковi доходи визнаються на пропорцiйно-тимчасовiй основi з використанням методу
ефективної вiдсоткової ставки. Коли дебiторська заборгованiсть виявляється знецiненою,
Компанiя зменшує балансову вартiсть до рiвня тiєї, що може бути вiдшкодована, вартостi, яка
являє собою розрахунковi майбутнi грошовi потоки, дисконтованi за первiсною ефективною
вiдсотковою ставкою iнструменту. Дисконт надалi буде частинами вiдноситися на вiдсотковий
дохiд.
(в) Реалiзацiя послуг.
Реалiзацiя послуг визнається в облiковому перiодi, у якому послуги наданi.
(г) Комiсiйнi доходи.
Компанiя виступає в якостi агента в угодах по реалiзацiї товарiв вiд iменi третiх сторiн.
Комiсiйний дохiд, отриманий Компанiєю за органiзацiю таких угод, визнається в момент переходу
ризикiв i вигод вiд володiння товарами покупцям третiх сторiн. Такий дохiд вiдображається в
звiтностi у складi iнших операцiйних доходiв.
Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується за двома ставками: 20% стягується при
поставках товарiв чи послуг на територiї України, включаючи поставки без оплати, та iмпортi
товарiв в Україну (якщо такi поставки прямо не звiльненi вiд ПДВ); 0% застосовується при
експортi товарiв та вiдповiдних послуг. Вихiдний ПДВ при продажу товарiв i послуг враховується
в момент отримання товарiв чи послуг клiєнтом або в момент надходження платежу вiд клiєнта, в
залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Вхiдний ПДВ враховується таким чином: право на
кредит по вхiдному ПДВ при закупiвлях виникає в момент отримання накладної з ПДВ, яка
видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарiв чи
послуг, в залежностi вiд того що вiдбувається ранiше, або право на кредит по вхiдному ПДВ
виникає в момент сплати податку.

ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi згорнуто i показується як актив або
зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. У тих випадках, коли пiд знецiнення
дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй
сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. На рахунках «Собiвартостi
реалiзованої продукцiї, робiт, послуг» ведеться облiк виробничої собiвартостi реалiзованої
продукцiї, робiт, послуг. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати та
iншi витрати не включаються до складу виробничої собiвартостi готової та реалiзованої продукцiї,
а тому iнформацiя про такi витрати узагальнюється на рахунках облiку витрат звiтного перiоду "Адмiнiстративнi витрати", "Витрати на збут", "Iншi операцiйнi витрати ", «Iншi витрати».
Фiнансовi витрати. Фiнансовi витрати включають вiдсотковi витрати за позиковими коштами,
збиток вiд виникнення фiнансових iнструментiв, змiна дисконту за фiнансовими iнструментами та
збитки вiд курсової рiзницi. Все вiдсотковi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на
витрати з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
4 Iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при застосуваннi облiкової полiтики
Компанiя робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, показанi у
звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i
ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй,
яке при iснуючих обставинах вважається обґрунтованим. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також
використовує певнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi
найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансових звiтах, i оцiнки, якi можуть призвести до
значних корегувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового
року, включають:
Продовження тексту приміток
Справедлива вартiсть основних засобiв. Як згадувалося в Роздiлi 3, основнi засоби Компанiї
пiдлягають регулярним переоцiнкам, що проводяться незалежними оцiнювачами. Оскiльки велика
частина основних засобiв має вузьконаправлене використання, основою для їх оцiнки є
амортизована вартiсть замiни. Пiд час проведення оцiнки вартостi iнвестованого капiталу та
активiв оцiнювачами були застосованi три основнi пiдходи: прибутковий пiдхiд, порiвняльний
(ринковий) пiдхiд та витратний пiдхiд.
При проведеннi фiнансового аналiзу Пiдприємства були використанi наступнi методи:
-горизонтальний аналiз;
-вертикальний аналiз;
-аналiз фiнансових коефiцiєнтi;
-порiвняльний аналiз.
Компанiя оцiнила ринкову вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2013 року на пiдставi
наданих документiв аудиторською компанiєю Ernst & Young LLC по визначенню справедливої
вартостi основних засобiв та провела переоцiнку в облiку.
Пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання
та iншi винагороди працiвникам з використанням методу прогнозованої умовної одиницi на
пiдставi актуарних припущень, що представляють собою всю наявну у керiвництва iнформацiю
про змiннi величини, що визначають остаточну вартiсть пенсiй до виплати i iнших винагород
працiвникам. Оскiльки пенсiйний план входить в компетенцiю державних органiв, у Компанiї не
завжди є доступ до всiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього на суму зобов'язань по
пенсiйному забезпеченню можуть чинити значний вплив судження про те, чи вийде працiвник
достроково на пенсiю i коли це станеться, чи буде Компанiя зобов'язана фiнансувати пенсiї
колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати в
небезпечних умовах, а також про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники будуть переведенi з
пенсiйної програми, що фiнансується державою, на пенсiйну програму, що фiнансується
Компанiєю. Поточна вартiсть зобов'язань за планом зi встановленими виплатами залежить вiд
ряду факторiв, якi визначаються на пiдставi актуарних розрахункiв з використанням низки

припущень. Основнi припущення, що використовуються при визначеннi чистих витрат (доходiв)
по пенсiйному забезпеченню, включають ставку дисконтування. Будь-якi змiни в цих
припущеннях вплинуть на поточну вартiсть зобов'язань. Компанiя визначає вiдповiдну ставку
дисконту в кiнцi кожного року. Ця вiдсоткова ставка повинна використовуватися для визначення
поточної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, необхiдних для погашення пенсiйних
зобов'язань. При визначеннi вiдповiдної ставки дисконту Компанiя враховує вiдсотковi ставки за
високолiквiдними корпоративними облiгацiями, деномiнованими в тiй же валютi, в якiй будуть
проведенi виплати, i термiни до погашення яких приблизно вiдповiдають термiну вiдповiдних
пенсiйних зобов'язань. Iншi ключовi припущення для пенсiйних зобов'язань частково ґрунтуються
на поточних ринкових умовах. Додаткова iнформацiя розкрита в Роздiлi 15.
Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Компанiя проводить операцiї з
пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або
неринковими цiнами, використовуються професiйнi судження, якщо для таких операцiй немає
активного ринку. Фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки.
5 Прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
РМСБО опублiкував ряд нових стандартiв та iнтерпретацiй, обов'язкових для облiкових перiодiв,
якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, або для бiльш пiзнiх перiодiв.
• Змiнений МСБО19 «Виплати працiвникам» (опублiкований в червнi 2011 року; застосовується до
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) iстотно змiнює принципи
визнання та оцiнки витрат за пенсiйним планом зi встановленими виплатами i вихiдної допомоги,
а також вимоги до розкриття iнформацiї про всi виплати працiвникам. Цей стандарт вимагає
визнавати всi змiни в чистiй сумi зобов'язання (активу) за пенсiйним планом зi встановленими
виплатами в момент їх виникнення наступним чином: (i) вартiсть послуг i розмiр чистого вiдсотка
у складi прибутку або збитку; та (ii) переоцiненi статтi у складi iнших сукупних доходiв.
Датою набрання чинностi та переходу на застосування переглянутого стандарту є 1 сiчня 2013р.
Облiкова полiтика компанiї базується з 01.01.2013 на визнаннi на початок перiоду застосування
змiн до МСБО 19, а саме, на 01.01.2013, невизнаних на 31.12.2012 вартостi послуг попереднiх
перiодiв в розмiрi 5062 тис грн. та невизнаних актуарних збиткiв у розмiрi 112 471 тис грн с
коригуванням в капiталi.
Згiдно до вимог МСБО 8 "Облiкова полiтика», змiни в бухгалтерських оцiнках та помилки":"22. За
виключенням, що вказанi в п.23, коли змiни в облiковiй полiтицi застосовуються ретроспективно,у
вiдповiдностi з п.19(а) або (б) (що стосується першого застосування МСФЗ) пiдприємство повинно
скоригувати початкове сальдо кожної складової капiталу, яку затронули данi змiни так як би нова
облiкова полiтика застосовувалася завжди".
Змiни у балансi представленi наступним чином:
Найменування статтi форми №1-к Консолiдований Баланс// Код рядка// На 31.12.2012 Тис.грн// На
01.01.2013 Тис.грн// Сума коригування Тис.грн.// Примiтки//
1р. Необоротнi Активи
- Вiдстроченi податковi активи// 1045// 107394// 126199// 18805// Вплив змiни витрат по пенсiйним
зобовязанням та змiни розмiру пенсiйного зобовязання на податок//
1р. Пасива балансу
- Додатковий капiтал// 1410 //-135710// -29476// 106234// Вiдображено коригування додаткового
капiталу на суму актуарних прибуткiв/збиткiв, якi виникли у 2011-2012рр//
1р. Пасива балансу
- Нерозподiлений прибуток// 1420// -1590339// -1597845// -7506// Вiдображенi коригування
нерозподiленого прибутку на суму змiн витрат по пенсiйним зобовязанням за 2012р//
2р. Пасива балансу
- пенсiйнi зобов’язання// 1505// -173978// -291511// -117533// Коригування пенсiйних зобовязань на
вартiсть не визнаних ранiше актуарних збиткiв/ та вартостi послуг попереднiх перiодiв//
Додаткова iнформацiя розкрита в Роздiлi 15.

• Пiдприємство використовує МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» (опублiкований в
травнi 2011 року i застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля
цiєї дати). Мета МСФЗ 13 - усунути iснуючу непослiдовнiсть та складнiсть формулювань
положень завдяки чiткому визначенню справедливої вартостi i використанню єдиного джерела
iнформацiї для оцiнки справедливої вартостi i вимог до розкриття iнформацiї, якi застосовуються
вiдносно всiх МСФЗ, включаючи введення спрощеного методу розрахунку справедливої вартостi
для аналiзу знецiнення.
6 Географiя продажiв i основнi покупцi
Далi представлена iнформацiя про продажi за видами готової продукцiї без ПДВ, тис грн:
Перiод// обкотишi// концентрат// Всього//
2013// 2399660// 3273292// 5672952//
2012 рiк// 2022853// 2857084// 4879937//
Далi представлена iнформацiя про географiю продажiв Компанiї без ПДВ, тис грн:
Найменування// 2013 рiк// 2012 рiк//
Реалiзацiя на внутрiшнiй ринок// 2017244// 2400439//
Реалiзацiя на експорт// 3655708// 2479498//
Всього// 5672952// 4879937//
Збiльшення доходiв Компанiї вiд реалiзацiї у 2013 р пов'язано переважно зi збiльшенням кiлькостi
реалiзованої продукцiї та зростанням цiн на залiзну руду.
7 Розрахунки i операцiї з пов'язаними сторонами
Для цiлей даної фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона
контролює iншу, знаходиться пiд спiльним контролем з нею або може мати значний вплив на iншу
сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин,
що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Нижче описано характер вiдносин мiж тими пов'язаними сторонами, з якими Компанiя
здiйснювала значнi операцiї або має значнi залишки станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня
2012 року:
Найменування// 31 грудня 2013 р.// 31 грудня 2012 р.//
АКТИВИ// Операцiї з пов'язаними сторонами// Операцiї з пов'язаними сторонами//
Довгострокова дебiторська заборгованiсть// 593// 748 369550//
Дебiторська заборгованiсть з основної
дiяльностi, та iнша дебiторська
заборгованiсть, включаючи:// 1271589// 2 357 589//
Дебiторська заборгованiсть з
основної дiяльностi// 1270193// 2 225121//
Заборгованiсть по поточним
фiнансовим iнвестицiям // 1299//3 883//
Передплати постачальникам// 94// 4 132479//
Iнша дебiторська заборгованiсть// 3//124 289453//
Грошовi кошти та їх еквiваленти// 5// 7//
ПАСИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Залученi кошти// 80// 11997525 038// -//
Кредиторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю та iнша
кредиторська заборгованiсть, включаючи:// 274762// 259867//266 495// 780 029//
Кредиторська заборгованiсть
за основною дiяльнiстю// 153181// 124425//130 082// 115 101//
Кредиторська заборгованiсть
за договорами комiсiї// 43434// 43434//46 014// 664 928//

Кредиторська заборгованiсть
за основними засобами// 26937// 40 1216// -//
Iншi поточнi зобов’язання// 1697// 1721//
Аванси отриманi// 39 494// -39494//
Векселя виданi// 10 019689// 1067211 533//
Дивiденди до виплати// 0// 3 100 302// 2 350 074//
ДОХIД без ПДВ// 5682056// 5231124//4 879 937// 6 424 571//
ЗАКУПIВЛI без ПДВ// 2999814// 3281446//
8 Основнi засоби
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв Компанiя не мала основних засобiв, наданих пiд заставу,
як забезпечення позикових коштiв.
На пiдставi наказу № 2173 вiд 31.12.2013 в облiку вiдображено переоцiнку основних засобiв, на
пiдставi наданих документiв аудиторською компанiєю Ernst & Young LLC по визначенню
справедливої вартостi основних засобiв.
Детальний рух основних засобiв за перiод 2012-2013 наведений у таблицях.
Iнформацiя про рух основних засобiв за 2012р.
II. Основнi засоби
Групи основних засобiв// Код рядка//Залишок на початок року// первiсна (переоцiнена) вартiсть//
знос// Надiйшло за рiк// Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -)// первiсної (переоцiненої) вартостi//
зносу//Вибуло за рiк // первiсна (переоцiнена) вартiсть// знос// Нараховано амортизацiї за рiк//
Втрати вiд зменшення корисностi за рiк// Iншi змiни за рiк// первiсної (переоцiненої) вартостi//
зносу// Залишок на кiнець року// первiсна (переоцiнена) вартiсть// знос// у тому числi//
одержанi за фiнансовою орендою// первiсна (переоцiнена) вартiсть// знос//переданi в оперативну
оренду// первiсна(переоцiнена) вартiсть// знос//
1// 2// 3// 4// 5// 6// 7// 8// 9// 10// 11// 12// 13// 14// 15// 16// 17// 18// 19//
Земельнi
дiлянки// 100// 951// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 951// 0// 0// 0// 0// 0//
Iнвестицiйна
нерухомiсть// 105// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Капiтальнi
витрати на
полiпшення
земель// 110// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Будинки,
споруди та
передавальнi
пристрої// 120// 1531537// 256405//247663// 0// 0// 26530// 20346//170495// 0// -659// -75// 1752011//
406479// 0// 0// 47792// 21096//
Машини та
обладнання// 130// 1773187// 437608//121211// 0// 0// 16242// 16197//232704// 0// 659// 75// 1878815//
654190// 0// 0// 46040// 17612//
Транспортнi
засоби// 140// 811027// 217053//127992// 0// 0// 13748// 13748//162943// 0// 0// 0// 925271// 366248// 0//
0// 24201// 11770//
Iнструменти,
прилади,
iнвентар
(меблi)// 150// 23746// 6176// 3767// 0// 0// 106// 88// 3979// 0// 0// 0// 27407// 10067// 0// 0// 8813//
2851//
Тварини// 160// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Багаторiчнi

насадження// 170// 13// 6// 0// 0// 0// 0// 0// 1// 0// 0// 0// 13// 7// 0// 0// 4// 4//
Iншi основнi
засоби// 180// 299// 167// 5// 0// 0// 1// 1// 37// 0// 0// 0// 303// 203// 0// 0// 168// 128//
Бiблiотечнi
фонди// 190// 44// 44// 1// 0// 0// 1// 1// 1// 0// 0// 0// 44// 44// 0// 0// 0// 0//
Малоцiннi
необоротнi
матерiальнi
активи// 200// 7352// 7352// 1056// 0// 0// 67// 67// 1056// 0// 0// 0// 8341// 8341// 0// 0// 329// 329//
Тимчасовi
(нетитульнi)
споруди// 210// 324// 324// 30// 0// 0// 0// 0// 30// 0// 0// 0// 354// 354// 0// 0// 0// 0//
Природнi
ресурси// 220// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Iнвентарна
тара// 230// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Предмети
прокату// 240// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Iншi
необоротнi
матерiальнi
активи// 250// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Разом// 260// 4148480// 925135//501725// 0// 0// 56695// 50448//571246// 0// 0// 0// 4593510// 1145933//
0// 0// 127347// 53790//
З рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним
законодавством обмеження права власностi// (261)// 1948//
вартiсть оформлених у заставу основних засобiв// (262)// 0//
залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо)// (263)// 0//
первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв// (264)// 204592//
основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв// (264.1)// 0//
первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв// (265)// 25//
залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй// (265.1)// 0//
З рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування//
(266)// 0//
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду// (267)// 19230//
З рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi//
(268)// 466//
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю// (269)// 0//
Продовження тексту приміток
Iнформацiя про рух основних засобiв за 2013 р.
Групи основних засобiв// Код рядка//Залишок на початок року// первiсна (переоцiнена) вартiсть//
знос// Надiйшло за рiк// Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -)// первiсної (переоцiненої) вартостi//
зносу//Вибуло за рiк // первiсна (переоцiнена) вартiсть// знос// Нараховано амортизацiї за рiк//
Втрати вiд зменшення корисностi за рiк// Iншi змiни за рiк// первiсної (переоцiненої) вартостi//
зносу// Залишок на кiнець року// первiсна (переоцiнена) вартiсть// знос// у тому числi//
одержанi за фiнансовою орендою// первiсна (переоцiнена) вартiсть// знос//переданi в оперативну
оренду// первiсна(переоцiнена) вартiсть// знос//
1// 2// 3// 4// 5// 6// 7// 8// 9// 10// 11// 12// 13// 14// 15// 16// 17// 18// 19//
Земельнi
дiлянки// 100// 951// 0// 0// 7209// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 8160// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Iнвестицiйна

нерухомiсть// 105// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Капiтальнi
витрати на
полiпшення
земель// 110// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Будинки,
споруди та
передавальнi
пристрої// 120// 1752011// 406479// 140048// 459974// -509235// 252703// 36530// 159705// 0// -17// -9//
2099313// 20410// 0// 0// 106725// 14463//
Машини та
обладнання// 130// 1878815// 654190// 97041// -98568// -859945// 30499// 29290// 236691// 0// 17// 9//
1846806// 1655// 0// 0// 66043// 1447//
Транспортнi
засоби// 140// 925271// 366248// 86623// -35151// -494840// 46519// 46198// 175108// 0// 0// 0//
930224// 318// 0// 0// 26082// 254//Iнструменти,
прилади,
iнвентар (меблi)// 150// 27407// 10067// 22883// 11387// -12745// 130// 124// 3952// 0// 0// 0// 61547//
1150// 0// 0// 43548// 1016//Тварини// 160// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Багаторiчнi
насадження// 170// 13// 7// 0// -3// -3// 0// 0// 1// 0// 0// 0// 10// 5// 0// 0// 4// 4//
Iншi основнi
засоби// 180// 303// 203// 0// -133// -146// 2// 2// 32// 0// 0// 0// 168// 87// 0// 0// 87// 60//
Бiблiотечнi
фонди// 190// 44// 44// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 44// 44// 0// 0// 0// 0//
Малоцiннi
необоротнi
матерiальнi
активи// 200// 8341// 8341// 642// 0// 0// 262// 262// 642// 0// 0// 0// 8721// 8721// 0// 0// 0// 0//
Тимчасовi
(нетитульнi)
споруди// 210// 354// 354// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 354// 354// 0// 0// 0// 0//
Природнi
ресурси// 220// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Iнвентарна
тара// 230// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Предмети
прокату// 240// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Iншi
необоротнi
матерiальнi
активи// 250// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0// 0//
Разом// 260// 4593510// 1445933//347237// 344715// -1876914// 330115// 112406//576131// 0// 0// 0//
4955347// 32744// 0// 0// 242489// 17244//
З рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним
законодавством обмеження права власностi// (261)// 1761//
вартiсть оформлених у заставу основних засобiв// (262)// 0//
залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо)// (263)// 0//
первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв// (264)// 32458//
основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв// (264.1)// 0//
первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв// (265)// 946//
залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй// (265.1)// 0//

З рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування//
(266)// 0//
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду// (267)// 20524//
З рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi//
(268)// 327//
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю// (269)// 0//
9 Витрати майбутнiх перiодiв
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2013р. включають до свого складу наступнi статтi:
• Витрати на придбання перiодичних видань
• Витрати за договорами страхування
• Витрати на отримання дозволiв, сертифiкатiв
• Iншi витрати
10 Товарно-матерiальнi запаси
Найменування// 31 грудня 2013 р., тис.грн.// 31 грудня 2012 р., тис.грн.//
Сировина i матерiали// 52188// 54018//Купiвельнi напiвфабрикати
та комплектуючi вироби// -// -//
Паливо// 27013// 42103//
Тара i тарнi матерiали// 30// 51//
Будiвельнi матерiали// 1063// 845//
Запаснi частини// 75901// 81827//
Матерiали с/г призначення// 2// //
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети// 6119// 6078//
Незавершене виробництво// 2961// 5936//
Готова продукцiя// 53922// 3901//
Товари// 2148// 1970// Разом// 221347// 196729//
На 31 грудня 2013 року Компанiя визнала знецiнення товарно-матерiальних запасiв в сумi 21166
тис.грн. (на 31 грудня 2012 року – 22520 тис.грн.).
11 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
Найменування// 31 грудня 2013 р.// 31 грудня 2012 р.//
Дебiторська заборгованiсть
по основнiй дiяльностi // 1279119// 2236401//
В т.ч. дебiторська заборгованiсть
за договорами комiсiї// 0// 35114// /
Мiнус резерв на знецiнення дебiторської
заборгованостi по основнiй дiяльностi// (-208)// (-231)//
Дебiторська заборгованiсть
за розрахунками з бюджетом // 632280// 390987//
Iнша дебiторська заборгованiсть // 14166// 178716//
Мiнус резерв на знецiнення
iншої дебiторської заборгованостi // (-12191)// (-11934)//
Дебiторська заборгованiсть
по фiнансовим iнвестицiям// 1299// 3883//
Аванси, виданi постачальникам// 8362// 13491//
Всього поточна дебiторська
заборгованiсть // 1922827// 2811313//
Справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2013 року та 31
грудня 2012 року приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi на вiдповiдну дату.
У сумi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi вiдбулися наступнi змiни:
Найменування// 2013 р.// 2012 р.//
Резерв на знецiнення на 1 сiчня// 14142// 12620//
Резерв на знецiнення впродовж року// 2806// 1724//

Дебiторська заборгованiсть,
списана впродовж перiоду як неповоротна// 861// 202//
Сторно невикористаної суми у звiтному роцi// 168// //
Резерв на знецiнення на 31 грудня// 15919// 14142//
Аналiз кредитної якостi дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю представлений
нижче:
Найменування// 31 грудня 2013p.// 31 грудня 2012р.//
Всього дебiторська заборгованiсть// 1279119// 2236401//
у т. ч. за строками непогашення
- до 12 мiсяцiв// 1278688// 1979543//
- вiд 12 до 18 мiсяцiв// // 234929//
- вiд 18 до 36 мiсяцiв// 431// 21929//
Мiнус резерв на знецiнення// 208// 231//
Всього// 1278911// 2236170//
12 Грошовi кошти та їх еквiваленти
За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти на 31.12.2013р представленi
грошовими коштами в нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi пiдприємства та на розрахункових
рахунках та в дорозi на суму 130170 тис.грн., у тому числi:
- в нацiональнiй валютi –63153 тис.грн.;
- в iноземнiй валютi – 65172 тис.грн.
Структура грошових коштiв наведена у наступнiй таблицi:
Найменування// 31 грудня 2013 р.// 31 грудня 2012 р.//
Каса // 11// 51//
Поточний рахунок у банку // 68794// 49656//
Грошовi кошти в дорозi// 61324// //
Еквiваленти грошових коштiв // 41// 41//
Разом // 130170// 49748//
Усi залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi.
13 Власний капiтал
Станом на 31 грудня 2013 року та на 31 грудня 2012 року загальна кiлькiсть дозволених до
випуску, випущених та акцiй в обiгу становить 1 171 811 000 акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн
за акцiю. Всi випущенi акцii повнiстю сплаченi. Кожна проста акцiя має один голос при
голосуваннi. Балансова вартiсть акцiонерного капiталу включає коригування. Згiдно МСБО 29
«Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» в сумi 135 710 тис грн. у зв'язку з вкладеннями в
акцiонерний капiтал, якi вiдбувалися до перiоду гiперiнфляцiї в Українi. В березнi, червнi 2013р
були викупленi 2104559 акцiй (за ринковою вартiстю 7,3 грн за акцiю). Загальна вартiсть цих акцiй
в сумi 15272 тис грн., була представлена в консолiдованому балансi в статтi «Вилучений капiтал».
У 2013 роцi Компанiя сплатила дивiденди у сумi 3102114 тис грн , 3100031 тис грн iз загальної
суми дивiдендiв , сплачених у 2013 р. вiдносяться до акцiонерiв-нерезидентiв
14. Залученi кошти
31 грудня 2013 р.// 31 грудня 2012 р.//
Довгостроковi
небанкiвськi залученi кошти// 80// 119975//
Усього довгострокових
залучених коштiв// 80// 119975//
Поточнi
вiдсотки по сплатi
за залученими коштами//0// 5063//
Усього поточних залучених коштiв// 0// 5063// Залученi кошти Компанiї деномiнованi у доларах
США та наданi компанiєй MetalUkr Holding Limited. Залученi кошти виданi пiд вiдсоткову ставку
11 % та пiдлягають погашенню до 31 грудня 2015р з виплатою в кiнцi перiоду.

Компанiя не хеджує свої зобов'язання у iноземнiй валютi та ризики змiни вiдсоткової ставки.
Станом на 31 грудня 2013 р. справедлива вартiсть залучених коштiв приблизно дорiвнює їх
балансовiй вартостi.
15 Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
Зобов'язання за пенсiйним забезпеченням, визнанi в балансi, були визначенi наступним чином:
31 грудня 2013р.// 31 грудня 2012р.//
Суми, визнанi в балансi// 341035// 291511//
Сум, визнанi у звiтi про фiнансовi результати// 50791// 45295//
Зобов'язання в консолiдованому балансi// 341035// 291511//
Змiни в сумi зобов'язань по плану з встановленими виплатами протягом року були наступними, з
урахуванням змiн МСФЗ 19:
2013 рiк// 2012 рiк//
На 1 сiчня// 291511// 254 890 // Вартiсть поточних послуг// 12790// 11 970//
Вiдсотковi витрати// 38076// 33 187//
Актуарнi збитки// 37727// 27 141//
Вартiсть минулих послуг// -// -//
Пенсiї сплаченi// (39069)// (35 677)//
На 31 грудня// 341035// 291 511//
В звiтi про фiнансовий стан визнанi наступнi суми:
2013 рiк// 2012 рiк//
Вартiсть поточних послуг// 12790// 11 970//
Вiдсотковi витрати// 38076// 33 187 //
Визнана вартiсть минулих послуг// // //
Актуарнi збитки, визначенi протягом року// (75)// 138//
Усього// 50791// 45295//
Вiдсотковi витрати за зобов'язаннями пенсiйного забезпечення, були вiднесенi до складу
фiнансових витрат. Iншi суми, визнанi в звiтi про фiнансовi результати, були вiднесенi до складу
собiвартостi реалiзованої продукцiї.
Змiни в сумi зобов'язань, визнаного в консолiдованому балансi, були наступними:
2013 рiк// 2012 рiк//
На 1 сiчня// 291511// 254890//
Коректировка капiталу на невизнанi вартiсть
послуг минулих перiодiв та актуарнi
прибуток/збиток// 117533// //
Чистi витрати, визнанi в звiтi про фiнансовi результати// 50791// 45295//
Пенсiї сплаченi//(39069)// (35 677)//
Переоцiнка зобов’язань плану з встановленими
виплатами, визнаними у складi iнших совокупних
витрат/доходiв// 37802// 27003//
На 31 грудня// 341035// 291511//
Основнi актуарнi припущення, якi були застосованi, наведенi нижче:
31 грудня 2013 р.// 31 грудня 2012р.//
Рiчна номiнальна ставка дисконту// 14% рiчних// 14% рiчних//
Рiчне номiнальне збiльшення заробiтної плати// 5-6% рiчних// 5-8% рiчних//
Рiчне номiнальне збiльшення пенсiй// 1 раз у 2 роцi (з урах. стажу) та кожного року 5,2% // 1 раз у
2 роцi з урах. стажу//
Плиннiсть кадрiв// 6% рiчних// 5,5% рiчних//
Iнфляцiя// 5,2%// 5,5%//
16 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть, та
забезпечення
Найменування// 31 грудня 2013р.// 31 грудня 2012 р.//
Довгостроковi фiнансовi зобов'язання// 908// 120728//
Вiдстроченi податковi зобов’язання// 244026// //

Пенсiйнi зобов’язання// 291511// 341035//
Довгостроковi забезпечення// 7449// //
Всього довгостроковi
зобов’язання та забезпечення // 593418// 412239//
Кредиторська заборгованiсть по основнiй
дiяльностi за товари, роботи, послуги// 338343// 393486//
Векселi виданi// 11795// 12448//
Кредиторська заборгованiсть
за розрахунками з учасниками// 6921// 3109035//
Iнша кредиторська заборгованiсть// 52234// 58293//
Передоплати, отриманi вiд замовникiв// 39821// 39765//
Нарахована заробiтна плата// 13137// 12753//
Податки на заробiтну плату
i внески до фондiв соцiального страхування//6628// 6616//
Iншi податки до сплати// 23741// 21835//
Поточнi забезпечення// 28198// 26744//
Всього по поточнiй кредиторськiй
заборгованостi по основнiй дiяльностi
i iншiй кредиторськiй заборгованостi та поточних забезпечень// 520818// 3680975//
17 Витрати за елементами за основною готової продукцiї (концентрат та окотишi)
Найменування// 2013 рiк// 2012 рiк//
Сировина i матерiали// 121097// 138884//
Допомiжнi матерiали// 307843// 285099//
Послуги стороних органiзацiй// 465801// 443061//
Паливо // 457948// 456341//
Енергетичнi витрати// 677888// 619071//
Витрати на персонал// 337653// 340726//
Амортизацiя// 535581// 525666//
Iншi податки та збори// 98686// 85289//
Всього собiвартiсть виробленої основної готової продукцiї// 3002497// 2894137//
- витрати на реалiзацiю// 556908// 566 262//
- адмiнiстративнi витрати// 64569// 64867//
Всього повна виробнича собiвартiсть// 3623974// 3525266//
18 Iншi доходи та iншi витрати
Найменування// 2013 рiк// Доходи// Витрати// 2012 рiк//Доходи// Витрати//
Iншi операцiйнi доходи
i витрати//
Операцiйна оренда активiв// 16848// 12052// 15879// 16200//
Операцiйна курсова рiзниця// 879// 760// 1224// 592//
Реалiзацiя iнших
оборотних активiв// 42391// 40571// 47289// 44033//
Штрафи, пенi, неустойки// 978// 359// 138// 379//
Утримання об'єктiв
житлово-комунального
i соцiально-культурного
призначення 0// 1539// //1299//
Iншi операцiйнi
доходи i витрати// 156110// 167985// 409237// 462518//
у тому числi:
вiдрахування до резерву
сумнiвних боргiв// // // // 1724//

Iншi фiнансовi доходи
i витрати
Дивiденди// 0// 0// 0// 0//
Проценти// 0// 166687// // -462//
Фiнансова оренда активiв// 0// 0// 0// 0//
Iншi фiнансовi доходи i
витрати// 123797// 89231// 1077// 292470//
Iншi доходи i витрати //
Реалiзацiя фiнансових
iнвестицiй// 3715// 2619// 14608// 10219//
Неоперацiйна курсова
рiзниця // 30// 130// 423// 14// 136// 29//
Безоплатно одержанi
активи// 625// 0// 485// 0//
Списання необоротних
активiв// 0// 12222// // 13294//
Iншi доходи i витрати// 10391// 23232// 7480// 13765//
19 Податок на прибуток
Найменування// 2013 рiк// 2012 рiк//
Поточний податок// 358402// 286799//
Вiдстрочений податок // 16179// (56552)//
витрати по податку на прибуток//374581// 230247//
20 Прибуток на акцiю
Прибуток на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку за рiк на середньозважену
кiлькiсть акцiй в обiгу протягом року.
Найменування// 2013 рiк// 2012 рiк//
Прибуток за рiк// 1572006// 768691//
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй// 1170437737// 1171269005//
Чистий прибуток на одну просту акцiю// 1,34309// 0,65629//
Керiвник Тимошенко Павло Геннадiйович
Головний бухгалтер Назiма Артем Сергiйович

