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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI КОМIНТЕРНУ"
2. Організаційноправова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05393062
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , д/н, 49023, м. Днiпро, вул. Комiнтерну, 7
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 7872891 (056) 7872891
6. Електронна поштова адреса
Info.kominmet@gmail.com

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

24.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 79

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.kominmet.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2017
(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
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
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
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

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

X

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

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
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)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за
кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
До складу регулярної рiчної iнформацiї ПАТ "КОМIНМЕТ" (надалi Емiтент) не включенi наступнi форми з таких причин:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб"  Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря"  у Емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. "Iнформацiя про
рейтингове агентство"  Емiтент не користується послугами рейтингового агентства. "Iнформацiя про володiння посадовими
особами емiтента акцiями емiтента"  посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента. "Iнформацiя про дивiденди"  у
звiтному та попередньому перiодах дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента",
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери"  Емiтент не реєстрував
випуски iнших цiнних паперiв, крiм випуску простих iменних акцiй. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду"  за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв", "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв"  цi форми не заповненi тому, що Емiтент не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв. "Iнформацiя про прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть"  таких рiшень не приймалось.
Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН, тому iнформацiї стосовно
цих цiнних паперiв не заповненi."Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) " – ця iнформацiя заповнюється емiтентами, якi
здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. "Рiчна фiнансова звiтнiсть"  за звiтний перiод емiтент не складав
звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва"  емiтент не здiйснював
випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. У звiтi присутня не заповнена
форма "Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за 12 мiсяцiв 2016 р." у зв'язку з тим, що програмне забезпечення
не дає можливостi убрати цю форму зi звiту у випадку складання Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом).
Примiтка до форми "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом
звiтного перiоду»: у емiтента виникала особлива iнформацiя "Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв" 27.05.2016 р., 30.05.2016 р., 06.06.2016 р. В зв’язку з тим, що Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв (затверджене рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826) iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 410 вiд 12.04.2016 року, набрало чинностi 10.06.2016 року, а
Програмне забезпечення SimpleXMLReports для формування iнформацiї на вебсайтi www.stockmarket.gov.ua
загальнодоступної iнформацiйної бази даних Комiсiї було сформоване 13.06.2016 року, ця iнформацiя не була розмiщена в
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї. Ця iнформацiя була надана до Комiсiї в паперовiй формi. Бiльш детальна
iнформацiя щодо вищевказаних вiдомостей про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв
розкрита у вiдповiднiй формi цього звiту. Примiтка до питання "Вiдповiдно до статуту вашого акцiонерного товариства, до
компетенцiї якого з органiв (загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирiшення кожного
з цих питань?" роздiлу "Органи управлiння" "Iнформацiї про стан корпоративного управлiння": згiдно з дiючим
законодавством України, Статутом товариства, положенням про наглядову раду акцiонерного товариства, затвердженим
рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства Голова наглядової ради акцiонерного товариства обирається членами
наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь
який час переобрати голову наглядової ради.
Згiдно з дiючим законодавством України, Статутом товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю затвердженим рiшенням
загальних зборiв акцiонерного товариства, голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право в будьякий час переобрати голову
Ревiзiйної комiсiї.

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI КОМIНТЕРНУ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №061364
3. Дата проведення державної реєстрації
03.04.1998
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
117862856
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)
557
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.20 ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФIЛIВ I ФIТИНГIВ ЗI СТАЛI
24.32 ХОЛОДНИЙ ПРОКАТ ВУЗЬКОЇ ШТАБИ
25.73 ВИРОБНИЦТВО IНСТРУМЕНТIВ
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти  акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ «ТАСКОМБАНК»
2) МФО банку
339500
3) поточний рахунок
26000046108001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ «ТАСКОМБАНК»
5) МФО банку
339500
6) поточний рахунок
26000046108001
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної
освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

серiя АЕ
№527087

Вид діяльності

Опис

Опис

Опис

Придбання, зберiгання, перевезення, знищення, використання прекурсорiв (списку 2

3

4

5

08.09.2014

Мiнiстерство освiти i науки
України

08.07.2017

02.02.2012

Мiнiстерство охорони здоров'я
України

Необмежена

Дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї: 26.12.2011 р., рiшення №48.
Лiцензiя дiє з 26.12.2011 р. Строк дiї лiцензiї не обмежений.

серiя АЕ
№521412

Митна брокерська дiяльнiсть

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

Рiшення щодо продовження термiну дiї лiцензiї (дозволу) у звiтному перiодi не
приймалось.

серiя АГ
№599744

Медична практика

Державний орган, що видав

30.07.2014

Державна фiскальна служба
України

Необмежена

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

серiя АД

14.09.2012

Державна служба України з

16.08.2017

таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

№073710

Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними
джерелами

контролю за наркотиками

Рiшення щодо продовження термiну дiї лiцензiї (дозволу) у звiтному перiодi не
приймалось.

1210136300
28.11.2011
1103

Опис

Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби

04.04.2014

08.07.2015

Опис

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (експлуатацiя машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеної небезпеки)

Український державний центр
радiочастот

19.06.2020

Державна служба гiрничого
26.06.2015 нагляду та промислової безпеки
України

25.06.2020

Рiшення щодо продовження термiну дiї лiцензiї (дозволу) у звiтному перiодi не
приймалось.

0363.15.12

Опис

04.04.2019

Цей дозвiл було анульовано 13.07.2016р.

0362.15.12

Опис

Мiнiстерство промислової
полiтики України

Рiшення щодо продовження термiну дiї лiцензiї (дозволу) у звiтному перiодi не
приймалось.

БС15012
0190789

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (роботи зварювальнi, з вироблення
розплавiв чорних i кольорових металiв)

28.11.2016

Рiшення щодо продовження термiну дiї лiцензiї (дозволу) у звiтному перiодi не
приймалось.

АЕ
№292526

Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту кольорових металiв

Мiнiстерство охорони
навколишнього природного
середовища України

26.06.2015

Державна служба гiрничого
нагляду та промислової
небезпеки України

25.06.2020

Рiшення щодо продовження термiну дiї лiцензiї (дозволу) у звiтному перiодi не
приймалось.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника
Мiнiстерство Промисловостi України
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної
особи

Код за ЄДРПОУ засновника та/
або учасника

Місцезнаходження

д/н

д/нд/н д/н д/н

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

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/
або учаснику (від загальної кількості)
0
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/
або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козак Петро Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 406152 24.12.1996 Мiським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Адвокатура Київської областi Асоцiацiї Адвокатiв України, Адвокат iндивiдуальної дiяльностi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.11.2016 обрано термiном на 1 рiк
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 р. було змiнено колегiальний виконавчий орган –
правлiння на одноосiбний виконавчий орган – генерального директора та достроково припинено повноваження Голови та членiв правлiння.
Козак Петро Володимирович обраний на посаду згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016

року. Призначено на посаду Генерального директора на 1 рiк (термiн визначений загальними зборами товариства). Порядок роботи та
вiдповiдальнiсть Генерального директора визначаються згiдно з дiючим законодавством, Статутом товариства. Генеральний директор має
право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в том числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати
накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Посадовий оклад, а також iншi додатковi
виплати або надбавки виплачуються згiдно трудового договору (контракту). Загальний стаж роботи складає: 30 рокiв. За останнi п'ять рокiв
обiймав наступнi посади: Адвокат iндивiдуальної дiяльностi Адвокатури Київської областi Асоцiацiї Адвокатiв України. Козак П. В. у
звiтному перiодi додатково обiймав посаду: Адвокат iндивiдуальної дiяльностi Адвокатури Київської областi Асоцiацiї Адвокатiв України.
Козак П. В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акцiями емiтента не володiє.
* 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
Голова Наглядової ради  незалежний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шуть Руслан Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 755854 12.03.1998 Мiським вiддiлом №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища юридична
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “Убезпечення майбутнього”, фiнансовий консультант
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.11.2016 на строк до наступних рiчних зборiв ПАТ "КОМIНМЕТ"
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 р. були достроково припиненi повноваження членiв
Наглядової ради та обранi новi члени Наглядової ради Товариства. Шуть Руслан Олександрович обраний членом Наглядової ради згiдно
рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 року та обраний головою Наглядової ради рiшенням
Наглядової ради вiд 14.11.16р. Протокол №111. Призначено на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв ПАТ "КОМIНМЕТ".
Порядок роботи та вiдповiдальнiсть посадової особи визначаються згiдно з дiючим законодавством, Статутом товариства, положенням про
наглядову раду акцiонерного товариства, та затверджуються рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства. Голова наглядової ради
органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та
положенням про наглядову раду. Посадова особа виконує свої функцiї на безоплатнiй основi. Загальний стаж роботи складає: 9 рокiв. За
останнi п'ять рокiв обiймав наступнi посади: провiдний фахiвець Управлiння Iнспекцiйної Роботи Нацiональної Акцiонерної Компанiї
“Нафтогаз України”; власна юридична практика з цивiльного, кримiнального, адмiнiстративного, сiмейного та земельного законодавства;
фiнансовий консультант ТОВ Консультацiйний Центр “Фiнанси i Захист”; фiнансовий консультант ТОВ “Убезпечення майбутнього”. Шуть Р.
О. у звiтному перiодi обiймав наступнi посади: власна юридична практика з цивiльного, кримiнального, адмiнiстративного, сiмейного та
земельного законодавства; фiнансовий консультант ТОВ “Убезпечення майбутнього” (мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Олени Телiги, буд. 1 А)
. Шуть Р. О. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акцiями емiтента не володiє.
* 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
Секретар наглядової ради  незалежний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мовчан Михайло Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕН 336929 11.06.2004 Рубiжанським МС УДМС України в Луганськiй областi
4) рік народження**
1988
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ ”Спецнафтогазгеологiя”, помiчник керiвника
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.11.2016 на строк до наступних рiчних зборiв ПАТ "КОМIНМЕТ"
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 р. були достроково припиненi повноваження членiв

Наглядової ради та обранi новi члени Наглядової ради Товариства. Мовчан Михайло Володимирович обраний членом Наглядової ради згiдно
рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016р. та обраний секретарем наглядової ради рiшенням
Наглядової ради вiд 14.11.16р. Протокол № 111. Призначено на посаду на строк до наступних рiчних загальних зборiв ПАТ "КОМIНМЕТ".
Порядок роботи та вiдповiдальнiсть посадової особи визначаються згiдно з дiючим законодавством, Статутом товариства, положенням про
наглядову раду акцiонерного товариства, та затверджується рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства. Секретар наглядової ради
зобов'язаний виконувати завдання за дорученням Голови наглядової ради, вести протоколи засiдань наглядової ради, а також здiйснювати
повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. Посадова особа виконує свої функцiї на безоплатнiй основi.
Загальний стаж роботи складає: 5 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав наступнi посади: викладач англiйської мови, Британська Мiжнародна
Школа, м. Київ; помiчник керiвника ТОВ ”Спецнафтогазгеологiя”. Мовчан М.В. у звiтному перiодi не обiймав посади на iнших
пiдприємствах. Мовчан М. В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акцiями емiтента не
володiє.
* 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
Член наглядової ради  незалежний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ластовка Євгенiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 224091 05.06.2003 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “БНКУкраїна”, спецiалiст (аудитор)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.11.2016 на строк до наступних рiчних зборiв ПАТ "КОМIНМЕТ"
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 р. були достроково припиненi повноваження членiв
Наглядової ради та обранi новi члени Наглядової ради Товариства. Ластовка Євгенiя Олександрiвна обрана членом Наглядової ради згiдно
рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016р. Призначено на посаду на строк до наступних рiчних
загальних зборiв ПАТ "КОМIНМЕТ". Член наглядової ради, виконує свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження
iншiй особi. Члени Наглядової ради беруть участь у засiданях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi
Товариства. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Посадова особа виконує обов'язки згiдно
з дiючим законодавством, Статутом товариства, положенням про наглядову раду акцiонерного товариства, затвердженим рiшенням загальних
зборiв акцiонерного товариства. Посадова особа виконує свої функцiї на безоплатнiй основi. Загальний стаж роботи складає 6 рокiв. За
останнi п'ять рокiв обiймала наступнi посади: Головний державний податковий ревiзорiнспектор сектору взаємодiї з правоохоронними
органами ДПI у Деснянському районi; Головний державний податковий ревiзорiнспектор вiддiлу перевiрок ризикових операцiй управлiння
податкового контролю юридичних осiб Iрпiнської ОДПI Київської областi ДПС; Завiдувач сектору перевiрок платникiв податкiв вiддiлу
податкового контролю Iрпiнської ОДПI Київської областi ДПС; Заступник начальника управлiнняначальник вiддiлу перевiрок платникiв
податкiв управлiння податкового контролю Iрпiнської ОДПI Київської областi ДПС; Завiдувач сектору планування та iнформацiйного
забезпечення управлiння податкового аудиту Iрпiнської ОДПI Головного управлiння Мiндоходiв у Київськiй областi; спецiалiст (аудитор)
ТОВ “БНКУкраїна”. Про мiсце роботи та займану посаду на iнших пiдприємствах у звiтному перiодi посадова особа данi не надала.
Ластовка Є.О. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акцiями емiтента не володiє.
* 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
Член наглядової ради  незалежний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кулакевич Валентин Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЮ 189106 25.11.2008 Рокитнiвським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл.
4) рік народження**
1992
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiддiл Державної Виконавчої Служби
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.11.2016 на строк до наступних рiчних зборiв ПАТ "КОМIНМЕТ"
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 р. були достроково припиненi повноваження членiв
Наглядової ради та обранi новi члени Наглядової ради Товариства. Кулакевич Валентин Вiкторович обраний членом Наглядової ради згiдно
рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016р. Призначено на посаду на строк до наступних рiчних
загальних зборiв ПАТ "КОМIНМЕТ". Член наглядової ради, виконує свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження
iншiй особi. Члени Наглядової ради беруть участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi
Товариства. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Посадова особа виконує обов'язки згiдно
з дiючим законодавством, Статутом товариства, положенням про наглядову раду акцiонерного товариства, затвердженим рiшенням загальних
зборiв акцiонерного товариства. Посадова особа виконує свої функцiї на безоплатнiй основi. Загальний стаж роботи складає 1 рiк. За останнi
п'ять рокiв обiймав наступнi посади: Вiддiл Державної Виконавчої Служби. Про мiсце роботи та займану посаду на iнших пiдприємствах у
звiтному перiодi посадова особа данi не надала. Кулакевич В. В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова
особа акцiями емiтента не володiє.
* 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
Член наглядової ради  незалежний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравчук Анна Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НМ 363409 25.12.2009 Бахмацьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ АК “Київводоканал”, Управлiння екологiчного нагляду  бухгалтер (помiчник головного бухгалтера)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.11.2016 на строк до наступних рiчних зборiв ПАТ "КОМIНМЕТ"
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 р. були достроково припиненi повноваження членiв
Наглядової ради та обранi новi члени Наглядової ради Товариства. Кравчук Анна Олександрiвна обрана членом Наглядової ради згiдно
рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016р. Призначено на посаду на строк до наступних рiчних
загальних зборiв ПАТ "КОМIНМЕТ". Член наглядової ради, виконує свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження
iншiй особi. Члени Наглядової ради беруть участь у засiданнях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi
Товариства. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з товариством. Посадова особа виконує обов'язки згiдно
з дiючим законодавством, Статутом товариства, положенням про наглядову раду акцiонерного товариства, затвердженим рiшенням загальних
зборiв акцiонерного товариства. Посадова особа виконує свої функцiї на безоплатнiй основi. Загальний стаж роботи складає 5 рокiв. За
останнi п'ять рокiв обiймала наступнi посади: бухгалтер (помiчник головного бухгалтера), Управлiння екологiчного нагляду, ПАТ АК
“Київводоканал”. Кравчук Анна Олександрiвна у звiтному перiодi обiймала наступнi посади: бухгалтер (помiчник головного бухгалтера)
Управлiння екологiчного нагляду ПАТ АК “Київводоканал”. Мiсцезнаходження пiдприємства: 01015, м. Київ, вул. Лейпцiгська, буд. 1 А.
Кравчук А. О. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акцiями емiтента не володiє.
* 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
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Штименко Наталя Вадимiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 536307 09.08.2001 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СП “ СП “ОПТIМАФАРМ ЛТД”, комерцiйний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.11.2016 обрано термiном на 5 рокiв
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 р. були достроково припиненi повноваження членiв
Ревiзiйної комiсiї, змiнено кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї та обранi новi члени Ревiзiйної комiсiї. Штименко Наталя Вадимiвна обрана
членом ревiзiйної комiсiї рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 р. та обрана Головою
ревiзiйної комiсiї рiшенням ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016р., Протокол № 4. Призначено на посаду термiном на 5 рокiв.
До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї; скликання засiдань та затвердження їх порядку денного,
ведення протокiв засiдань ревiзiйної комiсiї; надання результатiв проведених перевiрок загальним зборам, наглядовiй радi, виконавчому
органу та на засiданнях (нарадах) ревiзiйної комiсiї; пiдтримка постiйних контактiв з iншими органами та посадовими особами Товариства.
Посадова особа виконує свої функцiї на безоплатнiй основi. Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймала
наступнi посади: начальник вiддiлу ДПI у Жовтневому районi м. Днiпропетровська; начальник вiддiлу ДПI у Печерському районi м. Києва;
комерцiйний директор СП “ОПТIМАФАРМ ЛТД”.Про мiсце роботи та займану посаду на iнших пiдприємствах у звiтному перiодi посадова
особа данi не надала. Штименко Н. В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акцiями емiтента
не володiє.
* 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
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Батов Iгор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НС 735387 30.12.1999 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “ТIОФАБ ЛТД”, Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.11.2016 обрано термiном на 5 рокiв
9) Опис
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 р. були достроково припиненi повноваження членiв
Ревiзiйної комiсiї, змiнено кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї та обранi новi члени Ревiзiйної комiсiї. Батов Iгор Вiкторович обраний членом
ревiзiйної комiсiї рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 р. Призначено на посаду термiном
на 5 рокiв. Член ревiзiйної комiсiї зобов’язаний дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку
iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i
точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Посадова особа виконує свої функцiї на безоплатнiй основi. Загальний стаж
роботи складає 41 рiк. За останнi п'ять рокiв обiймав наступнi посади: Генеральний директор ТОВ “ТIОФАБ ЛТД”. Мiсце роботи та займана
посада у звiтному перiодi: ТОВ “ТIОФАБ ЛТД”, Генеральний директор. Мiсцезнаходження пiдприємства: 18002, м. Черкаси, вул. Дашковича,
20. Батов I. В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акцiями емiтента не володiє.
* 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.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість
Найменування юридичної Код за
Місцезнаходження
акцій
особи
ЄДРПОУ
(штук)
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ
34916617
"ЦIМЕКОНIНВЕСТ"
(ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ЗАКРИТИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"ЦIМЕКОНТРАНС")

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи*

49021
Дніпропетровська
д/н м. Днiпро
Симиренкiвська,
буд. 4А, к. 307

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

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

47417156 10.05769705767 10.40702962349 47417156

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

0

привілейовані
на
пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

Усього 47417156 10.05769705767 10.40702962349 47417156
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

прості на привілейовані
пред'явника
іменні

прості на привілейовані
пред'явника
іменні
0

0

привілейовані
на
пред'явника
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*

чергові
X

Дата проведення

22.04.2016

Кворум зборів**

Опис

Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**
Опис

позачергові

91.8493
Порядок денний чергових загальних зборiв вiд 22 квiтня 2016 р.
1. Встановлення кiлькiсного складу лiчильної комiсiї, обрання членiв та голови лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, порядку проведення
голосування на рiчних загальних зборах.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння Товариства про результати фiнансовогосподарської
дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства (рiчного балансу та звiту про фiнансовi результати Товариства за 2015 рiк).
7. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про затвердження значних правочинiв, що були вчиненi на протязi 2015 року Виконавчим органом Товариства.
9. Про надання повноважень Виконавчому органу Товариства за погодженням з Наглядовою радою на вчинення значних
правочинiв в 2016 роцi.
10. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про
засудження комунiстичного та нацiоналсоцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону
пропаганди їхньої символiки» вiд 09.04.2015 року № 317 – VIII.
11. Внесення змiн до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
12. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї, та особи, на яку покладається
обов’язок з реєстрацiї Статуту у державного реєстратора.
13. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, затвердження Положення про Загальнi збори
акцiонерiв Товариства у новiй редакцiї.
14. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у
новiй редакцiї.
15. Внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства, затвердження Положення про Правлiння Товариства у новiй
редакцiї.
16. Внесення змiн до Принципiв корпоративного управлiння Товариства, затвердження Принципiв корпоративного управлiння
Товариства у новiй редакцiї.
17. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства у новiй редакцiї.
18. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
19. Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
21. Про затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з
членами Наглядової ради.
Акцiонером, який є власником бiльше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, було подано пропозицїю щодо кандидатiв до
складу Наглядової ради Товариства. Результати розгляду порядку денного: затвердженi: звiт фiнансовогосподарської
дiяльностi Товариства за 2015 рiк, розподiл прибутку i збиткiв Товариства, звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної
комiсiї. Прийнято рiшення прибуток, отриманий Товариством вiд фiнансовогосподарської дiяльностi за 2015 рiк, не
розподiляти, дивiденди акцiонерам не нараховувати та не сплачувати, спрямувати прибуток на покриття збиткiв минулих
рокiв. Затвердженi значнi правочини, що були вчиненi на протязi 2015 року виконавчим органом Товариства та наданi
повноважень виконавчому органу Товариства за погодженням з Наглядовою радою на вчинення значних правочинiв в 2016
роцi. Внесенi змiни до Статуту та затверджений статут Товариства в новiй редакцiї. Також збори внесли змiни та затвердили в
новiй редакцiї Положення про загальнi збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Достроково припиненi
повноваження членiв Наглядової ради та обрано новий склад Наглядової ради Товариства. Завердженi умови цивiльно
правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з членами Наглядової ради. Питання порядку денного
зборiв щодо прийняття рiшення про змiну найменування Товариства з урахуванням вимог, встановлених Законом України
«Про засудження комунiстичного та нацiоналсоцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону
пропаганди їхньої символiки» вiд 09.04.2015 року № 317 – VIII, було знято з рогляду у зв'язку з тим, що ПАТ "КОМIНМЕТ"
уклав з АТ "ТАСКОМБАНК" кредитний договiр на пiдтавi окремих пунктiв якого ПАТ "КОМIНМЕТ" не має права без
письмового дозволу банку здiйснювати перейменування Товариства. На момент проведення цих зборiв АТ "ТАСКОМБАНК"
не надав такого письмового дозволу.
чергові

позачергові
X
14.11.2016
71.9142

Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний) позачергових загальних зборiв вiд 14.11.2016р.
1. Встановлення кiлькiсного складу лiчильної комiсiї, обрання членiв та голови лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, порядку проведення
голосування на позачергових загальних зборах.
3. Прийняття рiшення щодо змiни виконавчого органу товариства.(Кумулятивне голосування)
4. Внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства.
5. Прийняття рiшення щодо змiни ревiзiйного органу Товариства. (Кумулятивне голосування)
6. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
7. Внесення змiн до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
8. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї, та особи, на яку покладається
обов’язок з реєстрацiї Статуту у державного реєстратора.
9. Про дострокове припинення повноважень виконавчого органу Товариства.
10. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. (Кумулятивне голосування)
12. Про затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з
членами Наглядової ради.
13. Про дострокове припинення членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

14. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, затвердження Положення про Загальнi збори
акцiонерiв Товариства у новiй редакцiї.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" були скликанi за рiшенням Наглядової ради Товариства.
Акцiонером, який є власником бiльше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, були поданi пропозицiї щодо кандидатiв до
складу виконавчого органу, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. Результати розгляду порядку денного: внесенi змiни до
Статуту Товариства та затверджений Статут в новiй редакцiї; змiнено колегiальний виконавчий орган (Правлiння) на
одноосiбний виконавчий орган (Генеральний директор); затвердженi у новiй редакцiї Положення про виконавчий орган
Товариства, Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства. Достроково
припинено повноваження Голови правлiння та членiв правлiння Товариства, обрано Генерального директора Товариства.
Достоково припиненi повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства, обранi новi члени Наглядової ради
Товариства. Завердженi умови цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових договорiв з
членами Наглядової ради. Достроково припиненi повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, змiнено
кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї, обранi новi члени Ревiзiйної комiсiї.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiкронкепiтал"

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35201415

Місцезнаходження

49044 Дніпропетровська д/н м. Днiпро вул. Симиренкiвська, буд. 4А, кiмн. 301, 302

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

серiя АЕ №263296

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.09.2013

Міжміський код та телефон

(056) 7320571

Факс

(056) 7320571

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ТОВ "Мiкронкепiтал" надає Емiтенту депозитарнi послуги щодо операцїй за рахунком у цiнних
паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«МАКСИМУМ»

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37726300

Місцезнаходження

04701 м. Київ д/н м. Київ вул. Верхнiй Вал, б. 4А оф. 316

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№4445

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.06.2011

Міжміський код та телефон

(044) 2278375

Факс

(044) 2278375

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

У звiтному перiодi ТОВ «АФ «Максимум» надавало Емiтенту послуги щодо проведення
аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Емiтента за 2015 рiк.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційноправова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 м. Київ д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 5910404

Факс

(044) 5910404

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" як Центрального депозитарiю України, де розмiщено
глобальний сертифiкат цiнних паперiв ПАТ "КОМIНМЕТ". ПАТ "НДУ" здiйснює депозитарну
дiяльнiсть Центрального депозитарiю на пiдставi Закону України "Про депозитарну систему
України". Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку Центральним депозитарiєм не потребує
отримання лiцензiї, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва
Найменування
Міжнародний
реєстрації
про
органу, що
ідентифікаційний
випуску реєстрацію зареєстрував випуск
номер
випуску
1
27.05.2009

2

3

156/1/09

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Опис

4
UA0404311002

Тип цінного
паперу

5

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

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

471451424

117862856

100

Розмiщення випуску акцiй  вiдкрите (публiчне). Акцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI КОМIНТЕРНУ" включенi до бiржового списку ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС", як позалiстинговi цiннi
папери. Факти лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. Iнформацiя про всi попереднi (анульованi) випуски акцiй
розмiщена у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР у складi рiчної звiтностi за 2011, 2010, 2009 роки.

XI. Опис бізнесу
У звiтному роцi iстотних змiн пов'заних зi злиттям, подiлом, приєднанням, перетворенням тощо в ПАТ "КОМIНМЕТ" не вiдбувалось.
ПАТ "КОМIНМЕТ" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiалiв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв. У звiтному роцi змiн щодо органiзацiйної
структури не вiдбувалося.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв становить 557 особи, в тому числi: штатних працiвникiв облiкового складу  494 особи,
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 60 осiб, осiб що працюють за цивiльно  правовими угодами – 3 особи.
Фонд оплати працi вцiлому  44121,8 тис.грн., в тому числi штатних працiвникiв 42810,1 тис.грн. Вiдносно попереднього року iстотних змiн
розмiру фонду оплати працi не вiдбувалось. Пiдвищення квалiфiкацiї та навчання iншим спецiальностям працiвникiв вiдбувається вiдносно
до потреб виробництва та актiв законодавства, дiючих у цiй сферi. В 2016 роцi освоїли iншу спецiальнiсть 6 працiвникiв, пiдвищили
квалiфiкацiю 38 працiвникiв пiдприємства.
Емiтент не входить до будьяких об'єднань пiдприємств.
ПАТ "КОМIНМЕТ" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Облiкова полiтика затверджена Наказом № 7 вiд 03.01.2012р.
1.Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї.Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв
основних засобiв є предметом судження керiвництва,заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. Амортизацiя
нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi термiну корисного використання кожного об'єкту основних засобiв. 2.
Запаси оцiнюються за вартiстю,меншою з двох:собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з
використанням методу середньозваженої оцiнки. 3. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю,товари,роботи,послуги оцiнюється за
чистою вартiстю реалiзацiї,тобто за первiсною вартiстю,зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв
формується на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. 4. Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за
принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що ПАТ "КОМIНМЕТ" одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї,
i сума доходу може бути достовiрно визначена. Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов: всi iснуючi
ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд ПАТ "КОМIНМЕТ" до покупця. Витрати також вiдображаються
за методом нарахування.
Основнi види продукцiї. якi виробляє ПАТ "КОМIНМЕТ": труби сталевi електрозварювальнi водогазопроводнi ГОСТ 3262; труби сталевi
електрозварювальнi прямошовнi ГОСТ 10704, ГОСТ 10705 без покриття та з оцинкованим покриттям; труби сталевi квадратнi та прямокутнi
ГОСТ 8639,ГОСТ 8645 без покриття та з оцинкованим покриттям.; прокат освинцьований в листах i рулонах; лопати одинадцяти видiв ГОСТ
19596; вироби посудогосподарськi оцинкованi ДСТУ 3277; профiлi стальнi гнутi ДСТУ 225393, стрiчка сталева г/к ГОСТ 600974. Дiюча
технологiя та обладнання дозволяють виробляти продукцiю згiдно нiмецьких стандартiв DIN EN 10219, DIN EN 10240, DIN EN103055, DIN
EN 10255. Експортовано продукцiї на загальну суму 298321 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв складає 21 вiдсоток.
Основну сировину, що займає бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi, постачає на ПАТ "КОМIНМЕТ" один постачальник.
В 2011 роцi введено в експлуатацiю пристрiй барботажу, профiлегибочний комплекс та пресс потужностю 800 тн. У вереснi 2012 року
власними силами збудована автодорога (АТЦ) 1005 тис.грн. У вереснi 2012 року придбанi автомобiльнi ваги (ц/склад) 238 тис.грн. У
листопадi 2012 року проведена реконструкцiя ОЗСЗ I ГП (ТЕЗЦ №1) 7672 тис.грн. У березнi 2012 року виконано ремонт даху будiвлi ТЭЗЦ
№2  1140 тис.грн. У травнi 2013 роцi змонтовано та введено в експлуатацiю устаткування нейтралiзацiї (ЦЦП)  42115 тис.грн. У жовтнi
2013 проведена реконструкцiя будiвлi лiнiї лакування та друку по металевим листам  13118 тис.грн. У жовтнi 2013 введено в експлуатацiю
программноапаратний комплекс (дiлянка з лакування та друку по металевим листам ) 2502 тис.грн. У листопадi 2013 проведена
реконструкцiя будiвлi АБК  936 тис.грн.У вереснiгруднi 2014р. проведена модернiзацiя стана №2076 в ТЕЗЦ №1 150тис.грн. В листопадi
2014 р.облаштовано систему опалення та аспiрацiї в будiвлi столярної дiльницi  90,1 тис.грн. В груднi 2014 року проведено: ремонт
примiщень АБК  4048,8 тис.грн., облаштування покрiвлi будiвель насосної станцiї ,складiв та АБК 5827,9тис.грн., облаштування системи
водопостачання в будiвлях складiв5308,6тис.грн., ремонт вузла облiку газу  87 тис.грн. В 2015 роцi згiдно договорiв купiвлiпродажу було
продано нерухоме та рухоме майно, загальна залишкова вартiсть яких складала 257618 тис.грн. В червнiлистопадi 2015 року збудовано
естакаду трубопроводiв  240 тис.грн. В вереснiлистопадi 2015 року змонтовано теплообмiникрекуператор в ЦКП  264,1 тис.грн. В 2016
роцi згiдно договорiв купiвлiпродажу було продано нерухоме та рухоме майно на загальну суму 47638,3 тис.грн. В 2016 роцi були проведенi
наступнi роботи : встановлення у ТЕЗЦ №2 нової лiнiї торцовки труб вiд 6 до 12 м. – 45,6 тис.грн.; встановлення передавального вiзка в
загальнозаводському складi ТЕЗЦ №1 5,9 тис.грн.; встановлення теплообмiнникарекуператора – 23,1 тис.грн.; органiзацiя дiлянки
вiдвантаження у ТЕЗЦ 1 – 27.4 тис.грн.
У звiтному перiодi правочини мiж емiтентом та власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афiлiйованими особами не укладались.
В 2016 роцi вiдбулися змiни в структурi основних засобiв, а саме: згiдно договорiв купiвлi  продажу були проданi будiвлi та споруди,
залишкова вартiсть яких складала – 4 812 тис.грн., машини та обладнання, залишкова вартiсть яких складала 12 679 тис.грн., транспортнi
засоби, залишкова вартiсть яких складала 6 тис.грн., iншi основнi засоби,залишкова вартiсть яких складає – 2 517 т.грн.а також iншi змiни в
наслiдок лiквiдацiї на суму – 2 894 т.грн. В 2016 роцi ПАТ «КОМIНМЕТ» згiдно Договорiв оренди прийняв у строкове платне користування
наступне майно: будiвлi та споруди, залогова вартiсть яких складає 4 445 тис.грн.; машини та обладнання, залогова вартiсть яких складає132
тис.грн. Так як зазначенi орендованi необоротнi активи не належать ПАТ «КОМIНМЕТ», в облiку вони облiковуються на за балансовому
рахунку, i тому в Балансi (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016р. iнформацiя по ним не вiдображається.

На дiяльнiсть Емiтента впливають рiзнi фiнансовi ризики: ризик змiни курсiв валют, ризик змiни вiдсоткової ставки, ризик змiни товарних
цiн. Економiчнi перспективи будуть значною мiрою залежати вiд ефективностi економiчних заходiв, фiнансових механiзмiв та грошової
полiтики, що будуть здiйснюватися урядом України.
Розмiр штрафних санкцiй, застосованих до ПАТ "КОМIНМЕТ" у 2016роцi, складає 26348 тис. грн., в тому числi: за порушення податкового
законодавства  2 тис. грн., за правопорушення валютного законодавства  8 тис.грн.
Фiнансування дiяльностi Емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв та запозичених коштiв.
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду складає – 1576,3 тис.грн. Сума очiкуваного прибутку вiд
виконання цих договорiв 107 тис.грн.
В 2017 роцi планується модернiзувати виробництво шляхом придбання агрегату повздовжнього рiзання рулонiв АПР 1,460 х 1550 , агрегату
повздовжнього рiзання рулонiв АПР 1,012,0 х 1600 та трубозварювального агрегату ТЕЗА 159355,5 (412,7 мм). Очiкується розширення
асортименту продукцiiї, що виробляється ПАТ "КОМIНМЕТ", збiльшення обсягiв реалiзацiї, пiдвищення технiчного рiвня i якостi
виробляємої продукцiiї за рахунок впровадження передової технологiї, механiзацiї та автоматизацiї виробничiх процессiв.
У 2017 роцi планується виготовлення нового сортаменту труб за американським стандартом ASTM 500 (розмiри труб
101,6х101,6мм;127,0х127,0мм;152,4х152,4мм; 152,4х101,6мм; 203,2х101,6мм), вартiсть виготовлення iнструменту для даного сортаменту
зкладатиме составит 400тис. грн.
На ПАТ "КОМIНМЕТ" з метою збiльшення обсягiв виробництва, пiдвищення технiчного рiвня i якостi продукцiї в 2015 роцi були
впровадженi наступнi заходи: модернiзацiя лiнiї пакетування ТПЕЗА №1 у ТЕЗЦ1; виготовлення брикетiв стружки на 800т пресi у ТЕЗЦ1
;впровадження пристрою для зняття внутрiшнього грату труб дiаметром 102мм, дiаметром 108мм, дiаметром168мм у ТЕЗЦ2; впровадження
системи оборотного водопостачання у ТЕЗЦ2 для станiв; модернiзацiя лiнiї торцовки труб у ТЕЗЦ2.
В 2016 роцi були впровадженi наступнi заходи: модернiзацiя системи електроприводiв механiзмiв ТПЕЗА №1 у ТЕЗЦ № 1; встановлення i
освоєння теплообмiнникарекуператора , який дозволяє використовувати тепло вiдхiдних газiв вiд печi цинкування для обiгрiву АБК ЦКП;
встановлення лiнiї торцовки труб вiд 6м до 12 м у ТЕЗЦ №2.
В 2016 роцi ПАТ "КОМIНМЕТ" виступало стороною в судi.
Направленi ПАТ "КОМIНМЕТ" до суду позови в 2016 роцi:
ТОВ «Фортуна Альянс»: стягнення заборгованостi 120000.00 грн  позов задовiльнено Господарським судом м. Києва.
ТОВ «Полiтон ДТД:» стягнення заборгованостi 90000.00 грн.  позов задовiльнено Господарським судом Днiпропетровської областi.
Спецiалiзована державна податкова: про скасування податкового повiдомленнярiшення
iнспекцiя з обслуговування великих платникiв податку у м. Днiпропетровську
ПАТ «Банк Форум»: Про визнання поруки, за договором поруки такою, що припинена та визнання кредитного договору недiйсним. Справа у
стадiї розгляду Вищим Господарським судом України.
Отриманi ПАТ "КОМIНМЕТ" позови в 2016 роцi:
Муравцова Любов Вiкторiвна: Про встановлення факту роботи в шкiдливих та важких умов працi. У позовi вiдмовлено Амур
Нижньоднiпровським районним судом м. Днiпропетровська.
Муравцова Любов Вiкторiвна: Про визнання дiй при розслiдувннi несчасного випадку неправомiрними, визнання незаконними складених
актiв розслiдування несчасного випадку, зобов’язання провести розслiдування несчасного випадку. Позов у стадiї розгляду Амур
Нижньоднiпровським районним судом м. Днiпропетровська.
ПАТ «Банк Форум»: про стягнення 55659263,00 грн. Справа у стадiї розгляду Вищим Господарським судом України за касацiйною скаргою
ПАТ "КОМIНМЕТ".
Павлюкова Iрина Вiкторовна: про визнання права власностi в порядку спадкування за законом. В позовi вiдмовлено Амур
Нижньоднiпровським районним судом м. Днiпропетровська
Державне агенство резерву України: про стягнення 1693731,56 грн. Справа на стадiї розгляду Господарським судом мiста Києва.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в
звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про
результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.

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

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого
призначення:

22766

2555

260954

4577

283720

7132

будівлі та
споруди

7495

2379

155000

4445

162495

6824

машини та
обладнання

12300

0

104984

0

117284

0

транспортні
засоби

61

0

970

0

1031

0

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

2910

176

0

132

2910

308

2.
Невиробничого
призначення:

1678

486

0

0

1678

486

будівлі та
споруди

1384

449

0

0

1384

449

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

147

19

0

0

147

19

інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

147

18

0

0

147

18

24444

3041

260954

4577

285398

7618

Опис Нарахування зносу основних засобiв проводиться за прямолiнiйним методом, сума зносу основних засобiв станом на 31 грудня 2016 року складає 8488
тис.грн., що становить 73,6% вiд первiсної вартостi основних засобiв. Змiни в структурi власних основних засобiв вiдбулися в результатi фiнансово
господарської дiяльностi. В 2016 роцi ПАТ "КОМIНМЕТ" згiдно Договорiв оренди прийняв у строкове платне користування наступне майно: будiвлi та
споруди, залогова вартiсть яких складає 4445 тис.грн., iншi основнi засоби виробничого призначення – 132,0тис.грн. Так як зазначенi орендованi
необоротнi активи не належать ПАТ «Комiнмет», в облiку вони облiковуються на забалансовому рахунку, i тому в "Балансi (Звiт про фiнансовий стан)"
на 31 грудня 2016р. iнформацiя по ним не вiдображається.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.
грн)

65689

5414

Статутний
капітал (тис.
грн.)

117863

117863

Скоригований
статутний
капітал (тис.
грн)

117863

117863

Опис

У попередньому та звiтному перiодах розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 з урахуванням Додатку 1 до Нацiонального
положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №
73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати
майбутнiх перiодiв Довгостроковi зобов'язання  Поточнi зобов'язання  Забезпечення наступних виплат i платежiв  Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (65689.00 тис.грн.) менше скоригованого статутного капiталу (117863.00 тис.грн.). Це не вiдповiдає умовам
статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

X

0

X

X

X

54720

X

X

X

0

X

X

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

кожним випуском):
за іпотечними
цінними паперами
(за кожним
власним
випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами
ФОН (за кожним
власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями
(всього)

X

54720

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

208

X

X

Фінансова
допомога на
зворотній основі

X

539310

X

X

Інші зобов'язання

X

183391

X

X

X

777629

X

X

Усього зобов'язань
Опис:

Станом на 31.12.2016 р. Емiтент не має заборгованостi за кредитами банкiв. Емiтент не має зобов'язань за облiгацiями, за iпотечними цiнними
паперами, за сертифiкатами ФОН та за iншими (у тому числi за похiдними) цiнними паперами. Також Емiтент не має зобов'язань за фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права. До складу iнших зобов'язань входять: довгострокова кредиторська заборгованнiсть у сумi 32426 тис.грн., позика
у сумi38470 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, послуги  306 тис.грн., за одержаними авансами11 тис.грн, за розрахунками з
оплати працi 95 тис.грн., за розрахунками зi страхування  26 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання  112057 тис.грн.

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

Основний вид
продукції

у грошовій
формі
(тис.грн.)

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тіс.
грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Труби сталевi

116 625 т

1207810

94.2

116 625 т

1207810

94.2

2

Труби сталевi
оцинкованi

1 409 т

28036

2.19

1 409 т

28036

2.19

3

Прокат
освинцьований

1 230 т

28034

2.18

1 230 т

28034

2.18

4

Стрiчка стальна г/к

87 т

1011

0.08

87 т

1011

0.08

5

Вироби посудо
господарськi
оцинкованi

232 т

6831

0.53

232 т

6831

0.53

6

Лопати стальнi

511 т

10472

0.82

511 т

10472

0.82

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Вартiсть сировини та матерiалiв

92.0

2

Витрати на оплату працi та нарахування на ФОП

2.6

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

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості
правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

22.04.2016

3000000

1113560

269.4

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості
правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI КОМIНТЕРНУ” (ПАТ “КОМIНМЕТ”) вiд 22.04.2016 року
(Протокол № 29 вiд 22.04.2016 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi
пов’язанi з укладенням: кредитних договорiв, договорiв застави/iпотеки; договорiв поруки; договорiв страхування; договорiв
купiвлiпродажу; iншi види договорiв, передбаченi чинним законодавством України. Попередньо схвалено укладання
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення, сума кожного в
окремостi значного правочину не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 (три мiльярди ) грн. Вартiсть активiв ПАТ
“КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1113560 тис. грн. Спiввiдношення граничної
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 269,4%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 455 636 218 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у загальних зборах  418 498 460 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за”  418 483 219 шт , “проти”  15
241 шт.

Опис

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

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину (тис. грн)

1

2

3

4

5

1

27.05.2016

100000

1113560

8.98

Опис

2

30.05.2016

Опис

3

06.06.2016

Згiдно протоколу вiд 27.05.2016 р. № 101 Наглядовою радою ПАТ “КОМIНМЕТ” надано згоду на вчинення значного
правочину: укладення договору про надання процентної позики грошових коштiв, предмет правочину  отримання
процентної позики грошових коштiв, строк позики до 30.09.2016 р., ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства  100 000 тисяч гривень. Уповноважена особа на пiдписання договору
позики – голова правлiння ПАТ “КОМIНМЕТ”. Вартiсть активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi складає 1 113 560 тисяч грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 8,98%. Додатковi
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом
акцiонерного товариства: згiдно п. 6.35 Статуту ПАТ “КОМIНМЕТ” голова правлiння приймає рiшення про укладення
правочинiв на суму, що перевищує 17 000 тисяч грн., за згодою з наглядовою радою
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” зi змiнами щодо прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi набрали чинностi 01.05.2016 року, емiтентам цiнних паперiв необхiдно
розкрити вище зазначену iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї.
В зв’язку з тим, що Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затверджене рiшенням НКЦПФР вiд
03.12.2013 №2826) iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №
410 вiд 12.04.2016 року, набрало чинностi 10.06.2016 року, а Програмне забезпечення SimpleXMLReports для формування
iнформацiї на вебсайтi www.stockmarket.gov.ua загальнодоступної iнформацiйної бази даних Комiсiї було сформоване
13.06.2016 року, ця iнформацiя не була розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї. Ця iнформацiя
надана до Комiсiї в паперовiй формi.
36000

1113560

3.23

Згiдно протоколу вiд 30.05.2016 р. № 102 Наглядовою радою ПАТ “КОМIНМЕТ” надано згоду на вчинення значного
правочину: укладення договору поставки, предмет правочину – реалiзацiя труби нержавiючої, ринкова вартiсть майна або
послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства  36 000 тисяч гривень. Уповноважена особа на
пiдписання договору позики – голова правлiння ПАТ “КОМIНМЕТ”. Вартiсть активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 113 560 тисяч грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 3,23%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: згiдно п. 6.35 Статуту ПАТ “Комiнмет” голова
правлiння приймає рiшення про укладення правочинiв на суму, що перевищує 17 000 тисяч грн., за згодою з наглядовою
радою.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” зi змiнами щодо прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi набрали чинностi 01.05.2016 року, емiтентам цiнних паперiв необхiдно
розкрити вище зазначену iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї.
В зв’язку з тим, що Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затверджене рiшенням НКЦПФР вiд
03.12.2013 №2826) iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №
410 вiд 12.04.2016 року, набрало чинностi 10.06.2016 року, а Програмне забезпечення SimpleXMLReports для формування
iнформацiї на вебсайтi www.stockmarket.gov.ua загальнодоступної iнформацiйної бази даних Комiсiї було сформоване
13.06.2016 року, ця iнформацiя не була розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї. Ця
iнформацiянадана до Комiсiї в паперовiй формi.
55000

1113560

4.94

№ з/п

Дата прийняття рішення

1

2

Опис

4

25.07.2016

Опис

5

07.09.2016

Опис

6

20.12.2016

Опис

7

21.12.2016

Опис

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
правочину (тис. грн)

3

Співвідношення ринкової
вартості майна або послуг,
Вартість активів емітента
що є предметом правочину,
за даними останньої річної
до вартості активів емітента
фінансової звітності (тис.
за даними останньої річної
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)
4

5

Згiдно протоколу вiд 06.06.2016 р. № 103 Наглядовою радою ПАТ “КОМIНМЕТ” надано згоду на вчинення значного
правочину: укладення договору про надання процентної позики грошових коштiв, предмет правочину  отримання
процентної позики грошових коштiв, строк позики до 25.06.2016 р., ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства  55 000 тисяч гривень. Уповноважена особа на пiдписання договору
позики – голова правлiння ПАТ “КОМIНМЕТ”. Вартiсть активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi складає 1 113 560 тисяч грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартостi активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 4,94%. Додатковi
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом
акцiонерного товариства: згiдно п. 6.35 Статуту ПАТ “КОМIНМЕТ” голова правлiння приймає рiшення про укладення
правочинiв на суму, що перевищує 17 000 тисяч грн., за згодою з наглядовою радою.
Вiдповiдно до статтi 41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок” зi змiнами щодо прийняття рiшення про
надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi набрали чинностi 01.05.2016 року, емiтентам цiнних паперiв необхiдно
розкрити вище зазначену iнформацiю в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї.
В зв’язку з тим, що Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затверджене рiшенням НКЦПФР вiд
03.12.2013 №2826) iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №
410 вiд 12.04.2016 року, набрало чинностi 10.06.2016 року, а Програмне забезпечення SimpleXMLReports для формування
iнформацiї на вебсайтi www.stockmarket.gov.ua загальнодоступної iнформацiйної бази даних Комiсiї було сформоване
13.06.2016 року, ця iнформацiя не була розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї. Ця iнформацiя
надана до Комiсiї в паперовiй формi.
100000

1113560

8.98

Згiдно протоколу вiд 25.07.2016 р. № 105 Наглядовою радою ПАТ “КОМIНМЕТ” надано згоду на вчинення значного
правочину: укладення додаткової угоди до договору № 2016569 вiд 06.07.2016 р. про збiльшення суми договору поставки
металопродукцiї , предмет правочину – поставка металопродукцiї , ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства  100 000 тисяч гривень. Уповноважена особа на пiдписання договору –
голова правлiння ПАТ “КОМIНМЕТ”. Вартiсть активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
складає 1 113 560 тисяч грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 8,98%. Додатковi критерiї
для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом
акцiонерного товариства: згiдно п. 6.35 Статуту ПАТ “КОМIНМЕТ” голова правлiння приймає рiшення про укладення
правочинiв на суму, що перевищує 17 000 тисяч грн., за згодою з наглядовою радою.
200000

1113560

17.96

Згiдно протоколу вiд 07.09.2016 р. № 107 Наглядовою радою ПАТ “КОМIНМЕТ” надано згоду на вчинення значного
правочину: укладення додаткової угоди до договору № 2016569 вiд 06.07.2016 р. про збiльшення суми договору поставки
металопродукцiї, предмет правочину – поставка металопродукцiї, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства  200 000 тисяч гривень. Уповноважена особа на пiдписання договору –
голова правлiння ПАТ “КОМIНМЕТ”. Вартiсть активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
складає 1 113 560 тисяч грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 17,96%. Додатковi
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом
акцiонерного товариства: згiдно п. 6.35 Статуту ПАТ “КОМIНМЕТ” голова правлiння приймає рiшення про укладення
правочинiв на суму, що перевищує 17 000 тисяч грн., за згодою з наглядовою радою.
385095.9

1113560

34.58

Згiдно протоколу вiд 20.12.2016 р. № 112 Наглядовою радою ПАТ “КОМIНМЕТ” надано згоду на вчинення значних
правочинiв: предмет правочину – поставка продукцiї,обладнання та фiнансова допомога, ринкова вартiсть майна або послуг,
що є предметом правочинiв, визначена вiдповiдно до законодавства i складає за договорами фiнансової допомоги 385 095,
900 тисяч гривень, за договорами поставки продукцiї, обладнання 883 100, 61 тисяч гривень. Уповноважена особа на
пiдписання договору – генеральний директор ПАТ “КОМIНМЕТ”. Вартiсть активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 113 560 тисяч грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що
є предметом правочинiв, до вартостi активiв ПАТ “КОМIНМЕТ” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 34,58 %. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: згiдно п. 6.42 Статуту ПАТ “КОМIНМЕТ”
Генеральний директор приймає рiшення про укладення правочинiв на суму, що перевищує 3 000 тисяч грн., за згодою з
наглядовою радою, з подальшим затвердженням правочинiв на загальних зборах товариства.
883100.61

1113560

79.3

Згiдно протоколу вiд 21.12.2016 р. № 113 Наглядовою радою ПАТ “Комiнмет” надано згоду на вчинення значного
правочину: предмет правочину – поставка продукцiї,обладнання, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства i складає, за договором поставки продукцiї, обладнання  883 100, 61
тисяч гривень. Уповноважена особа на пiдписання договору – генеральний директор ПАТ “Комiнмет”. Вартiсть активiв ПАТ
“Комiнмет” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 1 113 560 тисяч грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ “Комiнмет” за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (у вiдсотках) складає 79,3%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi
законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: згiдно п. 6.42 Статуту ПАТ “Комiнмет”
Генеральний директор приймає рiшення про укладення правочинiв на суму, що перевищує 3 000 тисяч грн., за згодою з
наглядовою радою, з подальшим затвердженням правочинiв на загальних зборах товариства.

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

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

Вид інформації

1

2

3

11.01.2016

12.01.2016

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

11.01.2016

13.01.2016

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

16.03.2016

17.03.2016

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

16.03.2016

17.03.2016

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

21.04.2016

25.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.04.2016

25.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.07.2016

08.07.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.07.2016

26.07.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

07.09.2016

08.09.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

13.09.2016

14.09.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

13.09.2016

20.09.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

14.11.2016

15.11.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

20.12.2016

22.12.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

21.12.2016

22.12.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора  фізичної особи  підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків  фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС»
24095382
01103, м. Київ, бул. Дружби народiв, №6б
№ 1425 23.02.2001
д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI КОМIНТЕРНУ"
за 2016 рiк (з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.)
Адресат:
 Нацiональна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;
 Учасники та керiвництво ПАТ "КОМIНМЕТ".
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI
КОМIНТЕРНУ" (далi – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року (форма №1), Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3), Звiт про власний капiтал (форма №4), Примiтки до
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" та застосованої вiдповiдної облiкової полiтики, i за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти 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.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань. У нас не було можливостi переконатись у достовiрностi зазначених
основних засобiв у сумi 3022тис. грн. та запасiв у сумi 30 тис. грн. станом на 31 грудня 2016 року за допомогою альтернативних процедур. У результатi, ми не мали
можливостi визначити потенцiйну необхiднiсть коригувань балансової вартостi основних засобiв та запасiв станом на 31 грудня 2016 року.
Товариством не прийнятi мiри щодо збiльшення вартостi чистих активiв, якi станом на 31.12.2016 р. мають розмiр менший суми статутного капiталу, що не вiдповiдає
вимогам законодавства України, зокрема частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (станом на 31.12.2016 р. статутний капiтал складає 117863 тис. грн., що
бiльше на 183552 тис. грн. вартостi чистих активiв, якi складають з мiнусом 65689 тис. грн.).
В зв’язку з наведеним вище, аудиторський висновок буде модифiковано вiдповiдним чином.

Умовнопозитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки», фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та
справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI
КОМIНТЕРНУ" на 31 грудня 2016 р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки звертаємо увагу на те, що дiяльнiсть Товариства не вiдповiдає принципу безперервностi. Така ситуацiя характеризується збитковiстю
дiяльностi, невисокими показниками фiнансової стiйкостi та платоспроможностi, а також тим, що вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р. менша вiд
вартостi скоригованого статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Iншi питання
Не змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу на ймовiрнiсть ризикiв подальшого функцiонування Товариства. Наразi такi ризики
обумовленi зовнiшнiми чинниками, якi пов’язанi з загальною полiтичною ситуацiєю в державi, з проведенням антитерористичної операцiї на територiї Донецької та
Луганської областей, з економiчною ситуацiєю в свiтi та Українi, з можливою змiною законодавства у сферах регулювання господарської дiяльностi та оподаткування;
iншими чинниками. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi
перспективи Товариства.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства i не
мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI КОМIНТЕРНУ"
Скорочене найменування ПАТ "КОМIНМЕТ"
код за ЄДРПОУ 05393062
Мiсцезнаходження 49023, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Комiнтерну, буд. 7
Дата державної реєстрацiї 03.04.1998 р.
Дата та номер запису в ЄДР Дата запису: 14.11.2005 р.
Номер запису: 1 224 120 0000 019554
Органiзацiйноправова форма публiчне акцiонерне товариство
Вид дiяльностi за КВЕД 24.10 Виробництво чавуну сталi та феросплавiв;
24.20 Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi (основний);
24.32 Холодний прокат вузької штаби;
25.73 Виробництво iнструментiв;
25.91 Виробництво сталевих бочок i подiбних контейнерiв;
85.32 Професiйнотехнiчна освiта;
86.10 Дiяльнiсть лiкарняних закладiв
Розмiр статутного капiталу на 31.12.2016 р. 117 862 856,00 грн. (сто сiмнадцять мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят двi тисячi вiсiмсот п’ятдесят шiсть гривень 00 копiйок);
Статутний капiтал Товариства подiляється на 471 451 424 (чотириста сiмдесят один мiльйон чотириста п’ятдесят одна тисяча чотириста двадцять чотири) штук простих
iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, форма iснування – бездокументарна
Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють 10 та бiльше % станом 31.12.2016 р.  Резидент України – юридична особа, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Компанiя з управлiння активами "Цiмеконiнвест" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Цiмеконтранс"), код за ЄДРПОУ
34916617, адреса: 49021, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Симиренкiвська, буд. 4 А, кiмната 307; кiлькiсть акцiй у володiннi: 47417156 шт., 10.0577 % вiд
загальної кiлькостi
 IНШI (фiз. або юр особи якi володiють 10 та бiльше % станом 31.12.2016)
Керiвник Генеральний директор  Козак Петро Володимирович з 15.11.2016 р.
Голова правлiння  Ботюк Олег Миколайович з 19.04.2013 р. по 14.11.2016 р.
Головний бухгалтер Посада не передбачена
Чисельнiсть працiвникiв на 31.12.2016 р. 44 осiб
Телефон / факс +380567872891
Банкiвськi реквiзити п/р 26000046108001 в АТ "ТАСКОМБАНК" м. Днiпро, МФО 339500
Вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї та вiддiлення) Вiдсутнi
Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС»
код за ЄДРПОУ 24095382
Мiсцезнаходження 01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народiв, № 6б
Телефон/факс (044) 5640742
Реєстрацiйнi данi Зареєстровано 08.02.1996 р. Печерською районною державною адмiнiстрацiєю мiста Києва;
номер запису в ЄДР 1 070 120 0000 036965
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв №1425 вiд 23 лютого 2001 року, продовжено рiшенням Аудиторської палати України № 317/4 вiд 26 листопада 2015 року, дiйсне до 26 листопада 2020 року
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв, виданого НКЦПФР Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 332;
Серiя та номер Свiдоцтва: П 000332;
Строк дiї Свiдоцтва: з 14.07.2014 року до 26.11.2020 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва Нацкомфiнпослуг про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 0077;
Дата включення: Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 22 жовтня 2013 року № 3740;
Строк дiї Свiдоцтва: з 22.10.2013 року до 27.01.2016 року, продовжено до 26 листопада 2020 року;
Дата видачi Свiдоцтва: 12 сiчня 2016 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системi контролю якостi Номер Свiдоцтва: 0337;
Дата видачi: Рiшення АПУ вiд 28.02.2013 року №265/4
Термiн чинностi до 31.12.2018 р.
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

2

1

2

2015

1

0

3

2014

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

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

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

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): д/н

Ні

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

Ні

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

5

членів наглядової ради  акціонерів

0

членів наглядової ради  представників акціонерів

0

членів наглядової ради  незалежних директорів

5

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

0

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

0

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила самооцiнку.

Наглядова рада не проводила самооцiнку.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

30

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтети не
створювались.

Інші (запишіть)

д/н

У складi наглядової ради комiтети не створювались, тому оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)

Ні

X
X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будьякі вимоги

X

Інше (запишіть): Членом наглядової ради акцiонерного товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової
ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього
товариства. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi
представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.

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
Інше (запишіть)

X
Нових членiв до складу наглядової ради було
обрано рiшенням позачергових загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 14.11.2016 р.

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:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 6
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
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного
органу

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

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

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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):

Принципи корпоративного управлiння

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

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі даних
НКЦПФР про ринок цінних
паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються на
запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет
сторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління
товариства

Так

Так

Так

Ні

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
Раз на рік

X
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

X
за рiшенням Наглядової ради

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

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)

д/н

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/
не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх
трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
24.04.2015 ; яким органом управління прийнятий: Принципи корпоративного управлiння у новiй редакцiї були прийнятi рiчними
загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 24.04.2015 р.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
(так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: на власному сайтi емiтента: www.kominmet.com.ua
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 дотримується принципiв корпоративного управлiння

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI
КОМIНТЕРНУ"

Територія
Організаційноправова
форма господарювання

за ЄДРПОУ

05393062

за КОАТУУ

1210136300

за КОПФГ

230

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

2017 | 01 | 01

24.20

557

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

49023, Днiпропетровська обл., АмурНижньоднiпровськийрн,
м. Днiпро, вул. Комiнтерну, 7, т.(056) 7879091

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні
стандарти фінансової
звітності

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

101

10

0

первісна вартість

1001

238

85

0

накопичена амортизація

1002

137

75

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

25802

3022

0

первісна вартість

1011

111706

11457

0

знос

1012

85904

8435

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

147

19

0

первісна вартість

1016

410

72

0

знос

1017

263

53

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

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

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

26050

3051

0

Запаси

1100

226166

30

0

Виробничі запаси

1101

112884

30

0

Незавершене виробництво

1102

76445

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

36837

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

91015

4172

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

64607

1162

0

з бюджетом

1135

535

1013

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

686057

688657

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1190

42

0

Готівка

1166

19

1

0

Рахунки в банках

1167

0

41

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

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

19002

13813

0

Усього за розділом II

1195

1088572

708889

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

1114622

711940

0

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні
стандарти фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

117863

117863

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

18609

2069

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

141886

185621

0

Неоплачений капітал

1425

(0 )

(0 )

(0 )

Вилучений капітал

1430

(0 )

(0 )

(0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

5414

65689

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

112051

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

136825

70896

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

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джекпоту

1545

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Усього за розділом II

1595

248876

70896

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

54720

54720

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

203141

306

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2403

208

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1258

26

0

за розрахунками з оплати праці

1630

3415

95

0

за одержаними авансами

1635

26272

11

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

4083

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

575868

651367

0

Усього за розділом IІІ

1695

871160

706733

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

1114622

711940

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

У звiтному роцi проведено виправлення помилок минулих рокiв. У фiнансовiй
звiтностi виправлення помилок вiдображено у вiдповiдностi до МСБО №8
«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки». Внаслiдок проведення
зазначених операцiй скориговано залишки на початок року по статтям балансу:
«Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» (рядок 1420ф.1 «Баланс»»),
нематерiальнi активи (рядки 1000, 1002), основнi засоби (рядки 1011, 1012),
дебiторська заборгованiсть ( рядки 1130,1155) та в цiлому по балансу (рядки1300 та
1900).

Керівник

Козак Петро Володимирович

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом не передбачена

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI
КОМIНТЕРНУ"

за ЄДРПОУ

2017 | 01 | 01
05393062

(найменування)

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

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

1410137

1924171

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

( 1300816 )

( 1712972 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0 )

(0 )

Валовий:
прибуток

2090

109321

211199

Стаття

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

158128

136205

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

( 16307 )

( 43003 )

Витрати на збут

2150

( 19452 )

( 32314 )

Інші операційні витрати

2180

( 225371 )

( 247819 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

(0 )

(0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції

2182

(0 )

(0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

6319

24268

збиток

2195

(0 )

(0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

335

360

Інші доходи

2240

241160

593006

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 32242 )

( 17998 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0 )

(0 )

Інші витрати

2270

( 275845 )

( 400931 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

198705

збиток

2295

( 60273 )

(0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

1178

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

197527

збиток

2355

( 60273 )

(0 )

За звітний період

За аналогічний період

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код рядка

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

60273

197527

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1052252

1604115

Витрати на оплату праці

2505

41091

70193

Відрахування на соціальні заходи

2510

13492

30183

Амортизація

2515

2718

13301

Інші операційні витрати

2520

133329

208957

Разом

2550

1242882

1926749

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

471451424

471451424

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

471451424

471451424

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.12785

0.41898

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.12785

0.41898

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Козак Петро Володимирович

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом не передбачена

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI
КОМIНТЕРНУ"

за ЄДРПОУ

2017 | 01 | 01
05393062

(найменування)

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

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

1922968

3037505

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

26263

2126

Надходження від повернення авансів

3020

96242

41153

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

335

360

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

1924430

570556

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1789680 )

( 2211528 )

Праці

3105

( 33485 )

( 54830 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 15463 )

( 33226 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 20321 )

( 25166 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 692 )

( 19 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(5 )

( 102 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 19623 )

( 25045 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 63369 )

( 45635 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 28713 )

( 102338 )

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

( 1943206 )

( 1323806 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

150213

57811

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

30423

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

( 2182 )

( 4321 )

Виплати за деривативами

3270

(0 )

(0 )

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

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

28241

4321

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

71470

109567

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

251072

31502

Сплату дивідендів

3355

(0 )

(0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0 )

( 15481 )

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 дочірніх підприємствах

3375

(0 )

(0 )

Інші платежі

3390

(0 )

(0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

179602

62584

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1148

452

Залишок коштів на початок року

3405

1190

738

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

42

1190

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

д/н

Керівник

Козак Петро Володимирович

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом не передбачена

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI
КОМIНТЕРНУ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2017 | 01 | 01
05393062

(найменування)

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

Стаття

Код рядка

1

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

2

3

4

5

6

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

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

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

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

д/н

Керівник

Козак Петро Володимирович

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом не передбачена

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI
КОМIНТЕРНУ"

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05393062

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

1

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

117863

0

18609

0

142948

0

0

6476

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

1062

0

0

1062

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

117863

0

18609

0

141886

0

0

5414

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

60273

0

0

60273

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
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
матеріальне
заохочення
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

16540

0

16538

0

0

2

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

16540

0

43735

0

0

60275

Залишок на
кінець року

4300

117863

0

2069

0

185621

0

0

65689

Примітки

д/н

Керівник

Козак Петро Володимирович

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом не передбачена

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до окремої фiнансової звiтностi за 2016 рiк
1. Iнформацiя про Пiдприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI КОМIНТЕРНУ" (далi – ПАТ
«КОМIНМЕТ»).
Скорочена назва ПАТ «КОМIНМЕТ».
Дата державної реєстрацiї: 03 квiтня 1998 року, Свiдоцтво ЕДРЮО А01 № 061364
Iдентифiкацiйний номер: 05393062
Юридична адреса пiдприємства : вул. Комiнтерну, 7, м. Днiпро, Україна, 49023.
Фактична адреса: вул. Комiнтерну, 7, м. Днiпро, Україна
Органiзацiйноправова форма : Акцiонерне товариство
Адреса офiцiйної сторiнки Компанiї в мережi Iнтернет  www.kominmet.com.ua
Адреса електронної пошти: Info.kominmet@gmail.com
Основнi види дiяльностi ПАТ «КОМIНМЕТ» за КВЕД є:
24.20  Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтiнгiв зi сталi;
24.32  Холодний прокат вузької штаби
25.91 – Виробництво сталевих бочок i подiбних контейнерiв
25.73 – Виробництво iнструментiв
ПАТ «КОМIНМЕТ» не має дочiрнiх пiдприємств,фiлiалiв,iнших вiдокремленних пiдроздiлiв. Змiн щодо органiзацiйної структури у звiтному
роцi не вiдбувалося. У звiтному роцi змiн пов’язаних зi злиттям, подiлом, приєднанням,перетворенням, тощо в Товариствi не вiдбувалось.
Середня кiлькiсть працiвникiв на пiдприємствi становить 557 осiб.
ПАТ «КОМIНМЕТ» сьогоднi  це мобiльне пiдприємство, що має можливiсть виконати замовлення будьякої комплектацiї. Основнi види
продукцiї,що виробляє ПАТ «КОМIНМЕТ» : труби сталевi електрозварювальнi водогазопроводнi ГОСТ 3262; труби сталевi
електрозварювальнi прямошовнi ГОСТ 10704, ГОСТ 10705 без покриття та з оцинкованим покриттям; труби сталевi квадратнi та прямокутнi
ГОСТ 8639,ГОСТ 8645 без покриття та з оцинкованим покриттям.; прокат освинцьований в листах i рулонах; лопати одинадцяти видiв ГОСТ
19596; вироби посудогосподарськi оцинкованi,профiлi стальнi гнутi ДСТУ 225393.
ПАТ «КОМIНМЕТ» здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Незважаючи на те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує
демонструвати певнi риси, властивi економiцi, що розвивається. Вони включають, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на
ринках капiталу, високим рiвнем iнфляцiї та значним дефiцитом державних фiнансiв та балансу зовнiшньої торгiвлi.
У 2016 роцi полiтична та економiчна ситуацiя в Українi значно погiршилась. Полiтичнi та соцiальнi заворушення у поєднаннi з напруженням
у мiжрегiональних стосунках призвели до вiддiлення Автономної Республiки Крим та її приєднання до Росiйської Федерацiї,
повномасштабного збройного протистояння у певних частинах Донецької та Луганської областей та, у кiнцевому пiдсумку, значного
погiршення полiтичних та економiчних стосункiв України з Росiйською Федерацiєю. Цi чинники призвели до значного зниження основних
макроекономiчних показникiв країни, збiльшення дефiциту державного бюджету, зменшення валютних резервiв Нацiонального банку
України («НБУ») та, як наслiдок, подальшого зниження суверенного кредитного рейтингу.
При складаннi цiєї окремої фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi чинники впливу вищезазначених подiй на фiнансовий
стан i результати дiяльностi ПАТ «КОМIНМЕТ» у звiтному перiодi.
Уряд визначив прiоритетами своєї полiтики асоцiацiю України з Європейським Союзом, реалiзацiю комплексу реформ, нацiлених на
усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, державних фiнансах та державному управлiннi, а також полiпшення iнвестицiйного клiмату.
Стабiлiзацiя економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, та забезпечення безперервної
фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв та мiжнародних фiнансових установ.
2. Принцип безперервностi дiяльностi
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, ПАТ «КОМIНМЕТ» отримало чистий збиток в сумi 60 273 тис. грн.
Керiвництво вважає, що застосування принципу безперервностi дiяльностi Компанiї для пiдготовки даної окремої фiнансової звiтностi є
доречним в поточних обставинах, виходячи з наступних мiркувань.
В майбутнiх перiодах буде зберiгатись тенденцiя до зростання економiчних показникiв. Керiвництво ПАТ «КОМIНМЕТ» вживає всiх
необхiдних заходiв щодо збiльшення економiчної стабiльностi в умовах, що склалися, за рахунок розширення ринкiв збуту, збiльшення
клiєнтської бази.
Дана окрема фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає, що ПАТ «КОМIНМЕТ» буде
продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, а також зможе реалiзувати свої активи та погасити свої зобов'язання в ходi
звичайної дiяльностi.
3. Основа подання
Окрема фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi.
Функцiональна валюта звiтностi – гривня.
Одиницi вимiру – тисячi гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю ПАТ «КОМIНМЕТ».
Складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування певних суттєвих облiкових оцiнок. Воно також вимагає
використання керiвництвом професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики ПАТ «КОМIНМЕТ».
Окрема фiнансова звiтнiсть ПАТ «КОМIНМЕТ» складена вiдповiдно до облiкової полiтики, яка складена у вiдповiдностi з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi («МСФЗ»), у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
При складаннi фiнансової звiтностi ПАТ «КОМIНМЕТ» дотримувалось принципiв складання фiнансової звiтностi, викладених у
Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, передбачених ст. 4 Закону України «Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», а саме:
 методу нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi
кошти, i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться);
 безперервностi дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим та залишається
дiючим в осяжному майбутньому);
 зрозумiлостi;
 доречностi (суттєвостi);
 достовiрностi (правдивiсть подання, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, повнота);
 зiставностi;
 можливостi перевiрки, тощо.
Склад фiнансової звiтностi:
 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р.,
 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 р.,

 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 р.,
 Звiт про власний капiтал за 2016 р.,
 Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.
4. Облiкова полiтика
4.1 Основнi положення облiкової полiтики
Перерахунок iноземних валют.
Дана окрема фiнансова звiтнiсть ПАТ «КОМIНМЕТ» подана в українських гривнях («грн.»), що є функцiональною валютою та валютою
подання окремої звiтностi ПАТ «КОМIНМЕТ».
Операцiї, деномiнованi у валютах, що не є функцiональною валютою (iноземнi валюти), первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi
за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах,
перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Немонетарнi статтi, вiдображенi за первiсною вартiстю
в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату первiсної транзакцiї. Немонетарнi статтi, вiдображенi за
справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визнання справедливої вартостi. Усi курсовi
рiзницi, що виникли, вiдображаються у прибутках i збитках.
Основнi засоби
На 31 грудня 2016 балансова вартiсть усiх груп основних засобiв облiковується згiдно моделi собiвартостi.
Щорiчне перенесення сум з iншого додаткового капiталу до складу нерозподiленого прибутку здiйснюється в розмiрi рiзницi мiж сумою
амортизацiї, що розраховується виходячи з переоцiненої балансової вартостi активу, i сумою амортизацiї, що розраховується виходячи з
первiсної вартостi активу. При вибуттi активу сума iншого додаткового капiталу, яка стосується цього активу, переноситься до складу
нерозподiленого прибутку. Таке перенесення сум з iншого додаткового капiталу пов’язане з формуванням резерву переоцiнки основних
засобiв у попереднiх перiодах.
Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується по балансовiй вартостi.
Витрати за кредитами банкiв
Витрати за кредитами банкiв капiталiзуються як частина вартостi активiв за умови, що вони прямо стосуються придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкацiйного активу, що задовольняє встановленим критерiям. Якщо вони не пов'язанi з таким активом, вони вiдносяться на
витрати у перiодi, в якому були понесенi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи включають програмне забезпечення, вартiсть дозволiв на виконання окремих видiв дiяльностi. Всi нематерiальнi
активи ПАТ «КОМIНМЕТ» мають обмежений строк корисної служби та амортизуються протягом строкiв їх корисного використання,
оцiнюються на предмет знецiнення за наявностi ознак можливого зменшення корисностi нематерiального активу.
Знецiнення нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство визначає наявнiсть ознак можливого знецiнення активу. При виникненнi таких ознак або у випадку, коли
iснує вимога щорiчного тестування активу на предмет знецiнення, Пiдприємство визначає вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу.
Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу є бiльшою з двох сум: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за
вирахуванням витрат на реалiзацiю, або вартостi його подальшого використання.
Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження грошових
коштiв, i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв ПАТ «КОМIНМЕТ». Коли балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть
очiкуваного вiдшкодування, вважається, що актив знецiнений, i його вартiсть списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi
вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їх приведеної вартостi з використанням ставки дисконту (до
оподаткування), яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд знецiнення
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати в тих категорiях витрат, якi вiдповiдають функцiям знецiненого активу.
На кожну звiтну дату здiйснюється оцiнка наявностi ознак того, що збиток вiд знецiнення, визнаний стосовно активу ранiше, вже не iснує або
зменшився. За наявностi таких ознак здiйснюється оцiнка вартостi очiкуваного вiдшкодування активу. Ранiше визнаний збиток вiд
знецiнення стернується тiльки в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення вартостi очiкуваного
вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд знецiнення. У такому разi балансова вартiсть активу збiльшується до
вартостi очiкуваного вiдшкодування. Збiльшена шляхом сторнування збитку вiд зменшення корисностi балансова вартiсть активу не повинна
перевищувати ту його балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яка мала б мiсце, якби збиток вiд знецiнення не був вiдображений у
складi прибуткiв та збиткiв попереднiх рокiв. Пiсля такого сторнування амортизацiйнi витрати майбутнiх перiодiв коригуються таким чином,
щоб забезпечити планомiрне списання переоцiненої балансової вартостi активу за вирахуванням його залишкової вартостi протягом решти
строку його корисного використання.
Iнвестицiї та iншi фiнансовi активи
Первiсне визнання
Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IА5) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення; фiнансовi
активи, наявнi для продажу; похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiдприємство
класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на безпосередньо пов'язанi з ними транзакцiйнi витрати.
Усi операцiї купiвлiпродажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строк, встановлений законодавством або правилами,
прийнятими на певному ринку (операцiї на «стандартних умовах») визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Пiдприємство
бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи ПАТ «КОМIНМЕТ» включають позики та дебiторську заборгованiсть, такi як: грошi та їх еквiваленти, iнша дебiторська
заборгованiсть.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток
Категорiя «фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток» включає фiнансовi активи,
призначенi для торгiвлi, та фiнансовi активи, вiднесенi при первiсному визнаннi до категорiї за справедливою вартiстю, з вiдображенням
переоцiнки через прибуток або збиток. Фiнансовi активи класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою продажу в
найближчому майбутньому. Ця категорiя включає похiднi iнструменти, в яких бере участь Пiдприємство, що не вiдповiдають критерiям
облiку хеджування згiдно з МСФЗ (IА5) 39. Похiднi iнструменти, включаючи вiдокремленi вбудованi похiднi iнструменти, також
класифiкуються як призначенi для торгiвлi, за винятком випадкiв, коли вони визначаються як iнструменти ефективного хеджування.
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, облiковуються на балансi за
справедливою вартiстю, а пов'язанi з ними доходи або витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки.
Похiднi iнструменти, вбудованi в основнi договори, облiковуються як окремi похiднi iнструменти, якщо властивi їм ризики та
характеристики не є тiсно пов'язаними з ризиками та характеристиками основних договорiв, i основнi договори не облiковуються за
справедливою вартiстю. Вбудованi похiднi iнструменти такого роду оцiнюються за справедливою вартiстю, а доходи або витрати, що
виникають у результатi змiн їх справедливої вартостi, визнаються у звiтi про прибутки та збитки. Перегляд порядку облiку вiдбувається лише
у випадку змiн в умовах договору, що призводять до суттєвої змiни грошових потокiв, якi були б необхiднi в iншому випадку.

Пiдприємство не має активiв, вiднесених ним при первiсному визнаннi до категорiї за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки
через прибуток або збиток.
Фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi ПАТ «КОМIНМЕТ»
Якщо угода на придбання фiнансової iнвестицiї здiйснена по справедливiй вартостi, то в такому випадку вартiсть при первiсному визнаннi
дорiвнює собiвартостi фiнансових iнвестицiй, яка складається з наступних витрат:
цiна придбання;
комiсiйна винагорода посередникiв;
мито;
податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв, якi не компенсуються Пiдприємству;
iнших витрат безпосередньо пов’язаних з придбанням таких iнвестицiй.
Вибiр метода подальшого облiку i оцiнки фiнансових iнвестицiй здiйснюється в залежностi вiд намiрiв ПАТ «КОМIНМЕТ» по їх
використанню.
ПАТ «КОМIНМЕТ» не має дочiрнiх пiдприємств.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи обумовленими платежами та фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї,
утримуванi до погашення, коли Пiдприємство твердо має намiр i здатне утримувати їх до строку погашення. Пiсля первiсної оцiнки
iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Цей
метод передбачає використання ефективної процентної ставки, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi грошовi надходження протягом
очiкуваного строку iснування фiнансового активу до його чистої балансової вартостi. Доходи та витрати, пов'язанi з такими iнвестицiями,
визнаються у звiтi про фiнансовi результати, коли iнвестицiї списуються, знецiнюються чи по мiрi нарахування амортизацiї.
ПАТ «КОМIНМЕТ» не має iнвестицiй, утримуваних до погашення.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи  це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi до категорiї наявних для продажу або якi не
були вiднесенi до жодної з зазначених ранiше трьох категорiй. Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за
справедливою вартiстю, а нереалiзованi доходи або витрати визнаються безпосередньо у iншому сукупному доходi до моменту списання
активiв, при якому накопиченi доходи або витрати, ранiше вiдображенi у складi iншого сукупного доходу, визнаються у звiтi про фiнансовi
результати, або до моменту визначення факту знецiнення цих активiв, у який сукупний збиток, вiдображений у складi iншого сукупного
доходу, визнається у звiтi про фiнансовi результати.
ПАТ «КОМIНМЕТ» не має фiнансових активiв, наявних для продажу.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IА5) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання за справедливою
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти
хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi
зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, скоригованою у випадку кредитiв та позик на безпосередньо пов'язанi з ними
транзакцiйнi витрати.
Фiнансовi зобов'язання ПАТ «КОМIНМЕТ» можуть включати кредити та позики такi, як: поточна кредиторська заборгованiсть та кредити
банкiв.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб:
Фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток
Категорiя «фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток» включає фiнансовi
зобов'язання, призначенi для торгiвлi, та фiнансовi зобов'язання, вiднесенi при первiсному визнаннi до категорiї за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою продажу в найближчому майбутньому. Ця
категорiя включає похiднi фiнансовi iнструменти, в яких бере участь Пiдприємство, що не вiдповiдають критерiям облiку хеджування згiдно
з МСФЗ (IА5) 39.
Доходи та витрати за зобов'язаннями, призначеними для торгiвлi, визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
ПАТ «КОМIНМЕТ» не має фiнансових зобов'язань, вiднесених ним при первiсному визнаннi до категорiї за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток.
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за неамортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
процентної ставки.
Вiдповiднi доходи та витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати при припиненнi визнання зобов'язань, а також по мiрi нарахування
амортизацiї.
Пiдприємство має вiдображати зобов'язання за тiлом кредиту в структурi кредитiв, а зобов'язання за нарахованими процентами в iнших
поточних зобов'язаннях.
Продовження тексту приміток
Договори фiнансової гарантiї
ПАТ «КОМIНМЕТ» не випускало фiнансових гарантiй протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2016.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума  поданню в Звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi,
коли є здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр здiйснити розрахунок на неттоосновi, або
реалiзувати активи та одночасно з цим погасити зобов'язання.
Амортизована вартiсть фiнансових iнструментiв
Амортизована вартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на знецiнення та
виплат або зниження основної суми заборгованостi. У розрахунках враховуються будьякi надбавки або знижки при придбаннi активу, а
також витрати за операцiєю та iншi виплати, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки знецiнення у
результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання «випадку понесення збитку»), що мали вплив,
який пiддається надiйнiй оцiнцi, на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або групою фiнансових активiв. Ознаки
знецiнення можуть мiстити в собi вказiвки на те, що боржник або група боржникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, не можуть
обслуговувати свою заборгованiсть або неналежно здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть
того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться
спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження, що пiддається оцiнцi, очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим
iнструментом, зокрема, змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що перебувають у певному взаємозв'язку з

вiдмовами вiд виконання зобов'язань iз виплати боргiв.
Дебiторська заборгованiсть
Пiдприємство проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв або сукупно за
фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. Якщо Пiдприємство визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально
оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значимостi, вона включає цей актив до групи фiнансових активiв з
аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на колективнiй основi. Активи,
окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до
колективної оцiнки на предмет знецiнення.
За наявностi об'єктивних ознак понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та
приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без урахування майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були
понесенi). Балансова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи
Фiнансовий актив (або, де застосовано, частина фiнансового активу або частина групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняє
визнаватися у балансi, якщо:
• строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
• Пiдприємство зберiгає свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, але бере на себе зобов'язання з виплати третiй сторонi
отримуваних грошових потокiв у повному обсязi та без суттєвої затримки за «транзитною» угодою; або
• Пiдприємство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу та або (а) передала практично всi ризики та вигоди вiд активу,
або (б) не передало, але й не зберiгає за собою практично всiх ризикiв та вигiд вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Пiдприємство передало всi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклало транзитну угоду, i при цьому не передало,
але й не зберiгає за собою практично всiх ризикiв та вигiд вiд активу, а також не передало контроль над активом, новий актив визнається у
тiй мiрi, в якiй Пiдприємство продовжує свою участь у переданому активi.
Триваюча участь, яка набуває форми гарантiї за переданим активом, визнається за найменшою з таких величин: первiсною балансовою
вартiстю активу або максимальною сумою, виплата якої може вимагатися вiд ПАТ «КОМIНМЕТ».
Фiнансовi зобов'язання
Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися у Звiтi про фiнансовий стан, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї
минув.
Якщо iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором, на суттєво вiдмiнних умовах, або якщо
умови iснуючого зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання та
початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця у балансовiй вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв визначається за
середньозваженим методом. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати з оплати
працi, iншi прямi витрати та вiдповiднi виробничi накладнi витрати (розрахованi на основi нормального завантаження виробничих
потужностей). Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням
оцiночних витрат на доробку та витрат, необхiдних для реалiзацiї.
Податок на додану вартiсть до вiдшкодування
Податок на додану вартiсть (ПДВ) до вiдшкодування стосується придбаних запасiв, основних засобiв i послуг. Податковi органи дозволяють
проводити розрахунки за нарахованим ПДВ за вирахуванням вхiдного ПДВ. Керiвництво ПАТ «КОМIНМЕТ» переконане, що сума до
вiдшкодування з бюджету буде зарахована проти заборгованостi з ПДВ за реалiзованою продукцiєю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти у Звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти в банках, в касi та в дорозi.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Пiдприємство має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї,
вiдтiк економiчних вигiд, який буде потрiбний для погашення цього зобов'язання, є ймовiрним, i може бути отримана надiйна оцiнка суми
такого зобов'язання. Якщо Пiдприємство збирається отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором
страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.
Якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це
застосовується, ризики, характернi для конкретного зобов'язання.
Умовнi зобов'язання
Умовнi зобов'язання не вiдображенi в цiй окремiй фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть, що для погашення
зобов'язання буде необхiдне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, та iснує можливiсть достовiрно визначити суму зобов'язання.
Iнформацiя про цi зобов'язання розкривається за винятком випадкiв, коли ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi
вигоди, є вiддаленою.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку за поточнi та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, передбачуваною до
вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, застосовуванi для
розрахункiв цiєї суми,  це ставки та законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату. Податок на прибуток нараховується
Пiдприємством на прибуток до оподаткування, розрахований вiдповiдно до податкового законодавства України i з використанням податкових
ставок, прийнятих на звiтну дату.
Визнання доходу
Дохiд визнається у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд для ПАТ
«КОМIНМЕТ», а сума доходу може бути достовiрно визначена. Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються пiсля передачi права власностi
покупцю, коли значна частина ризикiв i вигiд вiд права власностi на продукцiю переходить покупцю та суму доходу можна достовiрно
оцiнити. Доходи вiд надання послуг визнаються у перiодi надання послуг.
Визнання собiвартостi реалiзованої продукцiї та iнших витрат
Витрати, пов'язанi з отриманням доходу вiд операцiї, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
4.2 Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
Нижче наводяться стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску окремої фiнансової звiтностi ПАТ
«КОМIНМЕТ». До перелiку включенi випущенi стандарти та iнтерпретацiї, якi Пiдприємство планує застосувати у майбутньому.
Пiдприємство має намiр застосувати цi стандарти з дати набрання ними чинностi.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 «Обов'язкова дата набрання чинностi та перехiдне розкриття iнформацiї»
У липнi 2014 року, Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», який визначає, яким чином компанiя повинна
класифiкувати та оцiнювати свої фiнансовi iнструменти i замiнює МСБО (IАS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та всi
попереднi версiї МСФЗ (IFRS) 9 . Стандарт вводить новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ 9
набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 або пiсля наведеної дати, з можливiстю дострокового застосування.
Ретроспективне застосування є обов'язковим, але порiвняльна iнформацiя не є обов'язковою.

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами»
МСФЗ (IFRS) 15, опублiкований у травнi 2014 року, запроваджує нову п'ятисходинкову модель, яка застосовується до виручки за договорами
з клiєнтами. Виручка за договорами оренди, договорами страхування, а також виручка, що виникає стосовно фiнансових iнструментiв та
iнших договiрних прав та зобов'язань, якi вiдносяться до сфер застосування МСФЗ (IАS) 17 «Оренда», МСФЗ (IFRS) 4 «Договори
страхування» i МСФЗ (IАS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (або, у випадку дострокового застосування, МСФЗ (IFRS) 9
«Фiнансовi iнструменти») вiдповiдно, не входить до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15 та регулюється вiдповiдними стандартами.
Виручка згiдно з МСФЗ (IFRS) 15 визнається в сумi, що вiдображає винагороду, яку компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв
або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 забезпечують бiльш структурований пiдхiд до оцiнки й визнання виручки. Новий стандарт
застосовується до всiх компанiй та замiнить усi поточнi вимоги МСФЗ з визнання виручки. Повне чи модифiковане ретроспективне
застосування вимагається для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 р. або пiсля цiєї дати. Наразi Пiдприємство оцiнює
вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати його на дату набрання чинностi.
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдстрочених тарифних коригувань»
МСФЗ (IFRS) 14 є не обов'язковим до застосування стандартом, який дозволяє компанiї, дiяльнiсть якої пiдлягає тарифному регулюванню,
продовжувати застосування бiльшостi поточних облiкових полiтик для рахункiв вiдстрочених тарифних коригувань при першому
застосуваннi МСФЗ. Компанiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi подавати залишки та рух на рахунках вiдстрочених тарифних
коригувань окремими рядками у звiтi про фiнансовий стан та звiтi про прибутки та збитки й iнший сукупний дохiд вiдповiдно. Стандарт
вимагає розкриття сутностi тарифного регулювання компанiї й притаманних йому ризикiв, а також впливу тарифного регулювання на її
фiнансову звiтнiсть. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати.
Оскiльки Пiдприємство вже складає звiтнiсть згiдно з МСФЗ, цей стандарт до нього не застосовується.
Поправки до МСФЗ (IАS) 19 «Програми з визначеними виплатами: внески з боку працiвникiв»
МСФЗ (IАS) 19 вимагає вiд компанiї облiковувати внески з боку працiвникiв або третiх осiб для облiку пенсiйних програм iз визначеними
виплатами. В разi якщо внески прив'язанi до надаваних послуг, вони повиннi вiдноситися до перiодiв служби як вiд'ємна вигода. Поправки
уточнюють, що якщо сума внескiв не залежить вiд кiлькостi рокiв служби, компанiя може визнавати такi внески як зменшення вартостi
поточних послуг у тому перiодi, в якому такi послуги надаються, замiсть розподiлу таких внескiв за перiодами служби. Поправки набувають
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2014 р. або пiсля цiєї дати. Пiдприємство знаходиться в процесi оцiнки
впливу даних поправок на окрему фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що цi поправки не матимуть суттєвого впливу на фiнансовий стан та на
результати дiяльностi ПАТ «КОМIНМЕТ».
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть: облiк придбання часток участi»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльної операцiї при облiку придбання частки участi в спiльнiй операцiї, в якiй
спiльна операцiя являє собою бiзнес, застосовував вiдповiднi вимоги МСФЗ (IFRS) 3 для облiку об'єднання бiзнесу. Поправки також
уточнюють, що частка участi, ранiше утримувана в спiльнiй операцiї, не переоцiнюється при придбаннi додаткової частки участi в тiй самiй
спiльнiй операцiї при збереженнi спiльного контролю. Крiм цього, до МСФЗ (IFRS) 11 додано виключення зi сфери застосування, яке
уточнює, що поправки не застосовуються для випадкiв, коли сторони, що здiйснюють спiльний контроль, включаючи пiдприємство, що
звiтує, перебувають пiд загальним контролем однiєї сторони, що здiйснює кiнцевий контроль. Поправки застосовуються як для придбання
первiсної частки участi у спiльнiй операцiї, так i для придбання будьяких наступних часток у тiй самiй спiльнiй операцiї, та набувають
чинностi перспективно для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування
дозволяється. Очiкується, що цi поправки жодним чином не вплинуть на Пiдприємство.
Поправки до МСФЗ (IАS) 16 i МСФЗ (IАS) 38 «Роз'яснення припустимих методiв амортизацiї»
Поправки роз'яснюють один iз принципiв МСФЗ (IАS) 16 i МСФЗ (IАS) 38, а саме, що виручка вiдображає передбачувану структуру
споживання компанiєю економiчних вигiд вiд операцiйної дiяльностi (частиною якої є актив), а не економiчних вигiд вiд використання
активу, якi споживаються компанiєю. В результатi метод амортизацiї, що ґрунтується на виручцi, не може бути використаний для амортизацiї
основних засобiв i лише у вкрай обмежених обставинах може бути використаний для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки
набувають чинностi перспективно для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове
застосування. Очiкується, що цi поправки жодним чином не вплинуть на Пiдприємство, оскiльки Пiдприємство не застосовує методiв, що
ґрунтуються на виручцi, для амортизацiї необоротних активiв.
Поправки до МСФЗ (IАS) 27 «Метод участi у капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi»
Поправки дозволять компанiям використовувати в окремiй фiнансовiй звiтностi метод участi у капiталi для облiку iнвестицiй у дочiрнi
компанiї, спiльнi ПАТ «КОМIНМЕТ» й асоцiйованi компанiї. Компанiї, що вже застосовують МСФЗ та вирiшили перейти на метод участi у
капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi будуть зробити це ретроспективно. Компанiї, що вперше застосовують МСФЗ та обирають
метод участi у капiталi для окремої фiнансової звiтностi, повиннi будуть застосувати цей метод на дату переходу на МСФЗ. Поправки
набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування.
Наразi Пiдприємство розглядає можливiсть застосування цих поправок для складання окремої фiнансової звiтностi. Цi поправки не матимуть
впливу на окрему фiнансову звiтнiсть ПАТ «КОМIНМЕТ».
Продовження тексту приміток
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IАS) 28 «Продаж або передача активiв мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю або спiльним
пiдприємством»
Поправки вирiшують вiдому невiдповiднiсть мiж вимогою МСФЗ (IFRS) 10 i МСФЗ (IАS) 28 щодо втрати контролю над дочiрньою
компанiєю, яка передається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству. Поправки уточнюють, що iнвестор визнає повний дохiд або
збиток вiд продажу або передачi активiв, що являють собою бiзнес у визначеннi МСФЗ (IFRS) 3, мiж ним i його асоцiйованою компанiєю або
спiльним пiдприємством. Дохiд або збиток вiд переоцiнки за справедливою вартiстю iнвестицiї в колишню дочiрню компанiю визнається
тiльки в тiй мiрi, в якiй вiн стосується частки участi незалежного iнвестора в колишнiй дочiрнiй компанiї. Поправки набувають чинностi для
операцiй, якi вiдбудуться в рiчних звiтних перiодах, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове
застосування.
МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй»
Це полiпшення застосовується перспективно й роз'яснює рiзноманiтнi питання, що стосуються визначень умов строку служби й умов
дiяльностi, що є умовами переходу, зокрема: умова дiяльностi повинна мiстити умову строку служби;
певнi результати дiяльностi повиннi бути досягнутi пiд час надання послуг контрагентом;
певнi результати дiяльностi повиннi стосуватися операцiй чи дiяльностi компанiї або iнших компанiй, що
входять до тiєї самої групи;
умова дiяльностi може бути чи не бути ринковою;
якщо контрагент, незалежно вiд причини, припиняє надання послуг пiд час перiоду переходу, умова служби вважається невиконаною.
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу»
Поправка застосовується перспективно й роз'яснює, що всi угоди про умовне вiдшкодування, класифiкованi як зобов'язання (або активи) у
результатi об'єднання бiзнесу повиннi надалi облiковуватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток незалежно вiд того, чи
потрапляють вони у сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або, якщо застосовано, МСФЗ (IАS) 39).
МСФЗ (IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти»
Поправки застосовуються ретроспективно й роз'яснюють, що:

• Компанiя повинна розкрити судження керiвництва щодо застосування критерiїв агрегування, передбачених пунктом 12 МСФЗ (IFRS) 8,
включаючи загальний опис операцiйних сегментiв, якi були агрегованi, й економiчнi характеристики (наприклад, продаж або валовий
прибуток), якi використовувалися для оцiнки
того, чи є сегменти схожими;
• Розкриття узгодження активiв сегментiв iз загальними активами вимагається, тiльки якщо таке узгодження надається керiвнику, що
ухвалює операцiйнi рiшення, так само, як це потрiбно для розкриття щодо зобов'язань сегментiв.
МСФЗ (IFRS) 1 З «Короткострокова дебiторська й кредиторська заборгованiсть  поправки до МСФЗ (IFRS) 13»
Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 13 роз'яснює в Основi для висновку, що короткострокова дебiторська й кредиторська заборгованiсть без
визначених процентних ставок може облiковуватися в сумi рахункiв, якщо ефект дисконтування є несуттєвим.
МСФЗ (IАS) 16 «Основнi засоби» i МСФЗ (IАS) 38 «Нематерiальнi активи»
Ця поправка застосовується ретроспективно й роз'яснює положення МСФЗ (IАS) 16 i МСФЗ (IАS) 38 стосовно того, що актив може бути
переоцiнений на основi спостережуваних даних за результатами як брутто, так i нетто оцiнки. Крiм цього, накопичена амортизацiя
визначена як рiзниця мiж бруттооцiнкою активу та його балансовою вартiстю.
МСФЗ (IАS) 24 «Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони»
Поправка застосовується ретроспективно й роз'яснює, що керуюча компанiя (компанiя, яка надає послуги в якостi
старшого управлiнського персоналу), є зв'язаною стороною та включається у розкриття iнформацiї про зв'язанi
сторони. Крiм цього, компанiя, яка використовує керуючу компанiю, повинна розкривати суму витрат на послуги з
управлiння.
Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 20122014 рр.
Цi полiпшення набувають чинностi 1 сiчня 2016 року. Очiкується, що цi поправки суттєво не вплинуть на Пiдприємство. Вони включають
такi змiни:
МСФЗ (IFRS) 5 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть»  змiни у способi вибуття
Активи (або лiквiдацiйнi групи) зазвичай вибувають або шляхом продажу, або шляхом розподiлу мiж власниками. Поправка до МСФЗ (IРК5)
5 роз'яснює, що замiна одного з цих методiв iншим повинна вважатися не новим планом продажу, а продовженням первiсного плану. Таким
чином, вимоги МСФЗ (IРК5) 5 застосовуються безперервно. Поправка також роз'яснює, що змiна способу вибуття не змiнює дати
класифiкацiї. Поправка набуває чинностi перспективно стосовно змiн методiв продажу, якi будуть зробленi в рiчних звiтних перiодах, що
починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»  договори обслуговування
МСФЗ (IFRS) 7 вимагає вiд компанiї розкривати iнформацiю про будьяку безперервну участь у переданому активi, визнання якого було
припинено в цiлому. Радi з МСФЗ було поставлено питання, чи є договори обслуговування безперервною участю для цiлей вимог розкриття
такої iнформацiї. Поправка роз'яснює, що договiр обслуговування, який передбачає комiсiйну винагороду, може являти собою безперервну
участь у фiнансовому активi. Компанiя повинна оцiнити характер такої угоди й комiсiйної винагороди вiдповiдно до вказiвок щодо
безперервної участi, поданих у пунктах ВЗО i 42С МСФЗ (IFRS) 7, щоб оцiнити, чи є розкриття iнформацiї необхiдним. Поправка набуває
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Поправка
повинна застосовуватися так, щоб оцiнка вiдносин у рамках договорiв обслуговування на предмет безперервної участi була проведена
ретроспективно. Проте, компанiя не зобов'язана розкривати необхiдну iнформацiю для будьякого перiоду, що передує перiоду, в якому
компанiя вперше застосувала поправки.
МСФЗ (IАS) 19 «Винагороди працiвникам»  проблема визначення ставки дисконтування для регiонального ринку
Поправка до МСФЗ (IАS) 19 роз'яснює, що оцiнка ступеня розвиненостi ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй ґрунтується на
валютi, в якiй виражено зобов'язання, а не країнi, до якої таке зобов'язання вiдноситься. У разi, якщо розвинений ринок високоякiсних
корпоративних облiгацiй у цiй валютi вiдсутнiй, повинна використовуватися ставка прибутковостi державних облiгацiй. Поправка набуває
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування.
МСФЗ (IАS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»  розкриття iнформацiї в будьякому iншому компонентi промiжної фiнансової звiтностi
Поправка встановлює, що необхiднi розкриття iнформацiї повиннi бути поданi або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або включенi шляхом
перехресного посилання мiж промiжною фiнансовою звiтнiстю й тим документом, де вони фактично поданi в рамках бiльш загальної
промiжної фiнансової звiтностi (наприклад, у коментарях керiвництва або звiтi про ризики). Рада з МСФЗ зазначила, що iнша iнформацiя у
складi промiжної фiнансової звiтностi повинна бути доступна користувачам на тих самих умовах та одночасно з промiжною фiнансовою
звiтнiстю. Якщо користувачi не мають такого доступу до iншої iнформацiї, промiжна фiнансова звiтнiсть вважається неповною. Поправка
набуває чинностi ретроспективно для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове
застосування.
5. Суттєвi облiковi судження та оцiночнi значення
Згiдно з МСБО (IАS) 1 «Подання фiнансової звiтностi», Пiдприємство веде облiк i подає операцiї та iншi подiї вiдповiдно до їхнього змiсту
та економiчної сутностi, а не тiльки їхньої юридичної форми.
Складання фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, що впливають на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi та
примiтках до неї. Цi оцiнки ґрунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату балансу. Отже, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих
оцiнок.
Основнi оцiнки та припущення про майбутнi подiї, а також iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках, зроблених на звiтну дату, якi
можуть являти собою значний ризик необхiдностi суттєвих коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань, розглядаються нижче.
Знецiнення активiв  визначення груп активiв, що генерують грошовi потоки
Згiдно з МСФЗ (IАS) 36 «Знецiнення активiв», ПАТ «КОМIНМЕТ» повиннi проводити тестування одиниць, що генерують грошовi потоки,
на предмет знецiнення. Одним iз основних факторiв при визначеннi одиницi, що генерує грошовi потоки, є можливiсть оцiнити незалежнi
грошовi потоки, що генеруються такою одиницею.
Пiдприємство встановило, що достатня незалежна цiнова iнформацiя для правильного визначення одиниць, що генерують грошовi потоки,
iснує на рiвнi ПАТ «КОМIНМЕТ» в цiлому. В поточнiй економiчнiй та полiтичнiй ситуацiї, що склались в Українi досить складно оцiнити
прогнознi данi щодо генерування грошових потокiв, та Пiдприємство вживає всiх можливих заходiв для найбiльш достовiрного
прогнозування грошових потокiв.
Резерви на знецiнення активiв
Суттєве судження використовується для оцiнки сумнiвної дебiторської заборгованостi та вiдповiдного резерву пiд знецiнення. При
визначеннi сумнiвної дебiторської заборгованостi враховуються такi фактори як поточна загальна економiчна кон'юнктура, галузевi
економiчнi умови, а також iсторичнi данi про поведiнку споживачiв продукцiї. Змiни в економiцi, промисловостi, а також у фiнансовому станi
конкретних споживачiв можуть викликати необхiднiсть коригування резервiв сумнiвної дебiторської заборгованостi, вiдображених в окремiй
фiнансовiй звiтностi. Станом на 31 грудня 2015 i 2014 рр. обсяг резерву сумнiвних боргiв становить вiдповiдно 64тис.грн. та 111тис.грн.
Строки корисного використання основних засобiв
Пiдприємство оцiнює строки корисного використання об'єктiв основних засобiв, на основi очiкувань щодо їх майбутнього використання з
урахуванням технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон'юнктури та iнших чинникiв. Строки корисного використання основних
засобiв переглядаються не рiдше одного разу на рiк наприкiнцi кожного фiнансового року. У випадку, якщо очiкування вiдрiзняються вiд
попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО (IАS) 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових
оцiнках та помилки». Зазначенi оцiнки можуть вплинути на балансову вартiсть основних засобiв у звiтi про фiнансовий стан i знос, визнаний
у прибутках та збитках.

6. Основнi засоби (первiсна вартiсть тис.грн.)
Групи основних засобiв на 31.12.15 на 31.12.16
Будинки та споруди 42 553 11 089
Машини та обладнання 58 258 37
Транспортнi засоби 385 6
Iнструменти, прилади, iнвентар 7 811 9
iншi 3 109 388
Усього 112 116 11 529
Нарахування зносу основних засобiв проводиться за прямолiнiйним методом, сума зносу основних засобiв станом на 31 грудня 2016 року
складає 8 488 тис.грн., що становить 73,6% вiд первiсної вартостi основних засобiв. В 2016 роцi вiдбулися змiни в структурi основних
засобiв, а саме: згiдно договорiв купiвлi  продажу були проданi будiвлi та споруди, залишкова вартiсть яких складала – 4 812 тис.грн.,
машини та обладнання, залишкова вартiсть яких складала 12 679 тис.грн., транспортнi засоби, залишкова вартiсть яких складала 6 тис.грн.,
iншi основнi засоби,залишкова вартiсть яких складає – 2 517 т.грн.а також iншi змiни
в наслiдок лiквiдацiї на суму – 2 894 т.грн. В 2016 роцi ПАТ «Комiнмет» згiдно Договорiв оренди прийняв у строкове платне користування
наступне майно: будiвлi та споруди, залогова вартiсть яких складає 4 445 тис.грн.; машини та обладнання, залогова вартiсть яких складає132
тис.грн.; Так як зазначенi орендованi необоротнi активи не належать ПАТ «Комiнмет», в облiку вони облiковуються на за балансовому
рахунку, i тому в Балансi (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016р. iнформацiя по ним не вiдображається.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, що здається в оренду, складає на 31.12.2015р. становить 410 тис. грн. , сума нарахованого зносу
– 263 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi – 72 тис.грн., знос – 53 тис.грн. Сума доходу вiд
оренди iнвестицiйної нерухомостi у 2016 р. склала 281 тис. грн. (у 2015 р. – 1 371 тис. грн.).
7. Нематерiальнi активи
До складу нематерiальних активiв належить програмне забезпечення та вартiсть лiцензiй на здiйснення окремих видiв дiяльностi . Загальна
балансова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2016 року – 85 тис.грн.
8. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
ПАТ «КОМIНМЕТ» не має довгострокових фiнансових iнвестицiй.
9. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
ПАТ «КОМIНМЕТ» не має довгострокової дебiторської заборгованостi.
10. Податок на прибуток
Податок на прибуток за 2016 рiк не нараховувався. За даними декларацiї по податку
на прибуток об’єкт оподаткування має вiд’ємне значення та становить 13 511 т.грн.
Продовження тексту приміток
11. Запаси.
Запаси ПАТ «КОМIНМЕТ» характеризується наведеною структурою (тис.грн.):
Найменування показника на 31.12.2015р. на 31.12.2016р.
Сировина i матерiали 103 349 29
Паливо 30
Тара i тарнi матерiали 42
Запаснi частини 8 815
Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети 648 1
Незавершене виробництво 76 445
Товари 36 837
Разом 226 166 30
12. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за виданими авансами, iнша поточна дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками
На 31.12.2015р. тис.грн. На 31.12.2016 р.тис.грн.
 за продукцiю, товари, роботи 91 015 4 172
 за виданими авансами 64 607 1 162
 з бюджетом 535 1 013
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
686 057 688 657
До складу iншої поточної заборгованостi включається поточна заборгованiсть контрагентiв за авансами на придбання обладнання, тимчасова
фiнансова допомога. Термiн заборгованостi вiд 3  9 мiсяцiв.
13. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Залишок на 31.12.2015р. складає 1 190 тис.грн.
Залишок на 31.12.2016р. складає 42 тис. грн.
Грошовi кошти включають :
готiвку в касi – 1 тис.грн., поточнi залишки грошових коштiв на банкiвських рахунках – 41 тис.грн.
14. Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи включають розрахунки з податку на додану вартiсть..
15. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття
ПАТ «КОМIНМЕТ» немає необоротних активiв , що утримуються для продажу.
16. Довгостроковi зобов’язання.
Станом на 31.12.2016року ПАТ «КОМIНМЕТ» має довгостроковi зобов’язання на загальну суму 70 896 тис.грн. До складу зобов’язань
включено: заборгованiсть за отриманою позикою  38 470 тис.грн. (20 300 т.грн вiдсотки за позикою – 30% , 90т.грн 12%, 18 080 – 28%).
До iншої довгострокової заборгованостi вiднесенi зобов’язання за мировою угодою, строк погашення до 2023 року.
17. Поточнi зобов’язання i забезпечення
Загальна сума поточних зобов’язань на 31 грудня 2016р. становить 706 733 тис. грн. що на 164 427 тис. грн. менше порiвняно з початком
року.
Поточнi зобов’язання товариства складаються:
 Векселi виданi 54 720 тис. грн.
Форма векселiв – простий, дата пред’явлення не ранiше 01.07.2015року.
 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, послуги 306 тис. грн.
 Розрахунками з бюджетом – 208 тис. грн.
 Розрахунками зi страхування 26 тис. грн.

 Розрахунками з оплати працi – 95тис. грн.
 За одержаними авансами – 11 тис.грн.
 Iншi поточнi зобов’язання – 651 367 тис. грн.
У складi iнших поточних зобов’язань врахована фiнансова допомога на зворотнiй основi – 496 435 тис.грн. (строк повернення грудень 2017
року). Заборгованостi с минулим термiном позивної давностi на дату балансу немає
18. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
Загальний обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї власного виробництва ПАТ «КОМIНМЕТ» у 2015 роцi склав 1924 171тис.грн., у 2016 роцi 
1 410 137тис.грн.
Обсяги реалiзацiї продукцiї за основними видами продукцiї характеризується такими показниками тис.грн.):
2015рiк 2016 рiк
Труби сталевi чорнi 1 777 946 1 207 810
Труби сталевi оцинков. 57 343 28 036
Прокат освинцованний 38 897 28 034
Посуда оцинкована 11 213 6 831
Лопати стальнi 15 469 10 472
Cтрiчка ст.гор./катана 4 528 170
Послуги рiзки та оцинкування 18 775 16 004
Профiлi гнутi сталевi 3118 841
Реалiз. куплених.труб 111 939
19. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Структура собiвартостi реалiзованої продукцiї характеризується такими вiдомостями:
2015 рiк 2016рiк
Статтi витрат тис.грн. % до собiвартостi тис.грн. / % до собiвартостi
сировина i матерiали  1531577 89.4 1 205 509 92.0
заробiтна плата та нарахування 89567 5.3 34 038 2,6
амортизацiя основних засобiв 11849 0.7 2 508 1,0
iншi витрати 79979 4.6 58 761 4.4
Вцiлому 1 712 972 100.0 1 300 816 100.0
20.Витрати на збут
2015 р. 2016
Заробiтна плата та нарахування 2335 984
Витрати пакування 8054 4 431
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 5 0
Iншi витрати 21920 14 037
вцiлому 32314 19 452
21. Адмiнiстративнi витрати
2015 р. 2016 р.
Заробiтна плата та нарахування 11192 5 580
Банкiвськi послуги 258 58
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 638 110
Податок на землю 4995 2 535
Витрати на вiдрядження 645 466
Iншi адмiнiстративнi витрати 25275 7 558
вцiлому 43003 16 307
22. Iншi операцiйнi доходи та витрати
2015 р. 2016 р.
Iншi операцiйнi доходи :
Доходи вiд курсових рiзниць, за вирахуванням витрат вiд курсових рiзниць 16 806 9 898
Дохiд вiд реалiзацiї запасiв 113 744 136 031
Iншi доходи 5 654 12 199
вцiлому 136 204 158 128
Iншi операцiйнi витрати :
Збитки вiд курсових рiзниць, за вирахуванням доходiв вiд курсових рiзниць 58 022 14 681
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 108 710 133 565
Iншi витрати 81 087 77 125
вцiлому 247 819 225 371
23. Iншi доходи та витрати
Iншi доходи: 2015р. 2016р.
Дохiд вiд продажу фiнансових iнвестицiй 144 143 207 136
Дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв 447 948 25 353
Iншi 915 8 671
вцiлому 593 006 241 160
Iншi витрати:
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 256 748 18 875
Вартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 143 781 253 810
Витрати вiд лiквiдацiї необоротних активi 402 2 575
Iншi витрати 585
вцiлому 400 931 275 845
24. Iншi фiнансовi доходи
Iншi фiнансовi доходи включали: 2015 р. 2016 р.
Проценти нарахованi на кошти в банках 360 335
25. Фiнансовi витрати
Загальний розмiр фiнансових витрат у звiтному роцi складає – 17998тис.грн. До складу фiнансових витрат включенi вiдсотки за
користування кредитом за позиковими коштами. Фiнансовi витрати не капiталiзуються й включенi у витрати поточного перiоду.
26. Звiт про власний капiтал

Станом на 31.12.2016р. власний капiтал складається зi статутного капiталу 117 863тис.грн., додаткового капiталу 2 069 тис.грн.,
непокритого збитку – 185 621тис.грн.
На розмiр власного капiталу у звiтному роцi вплинули: проведенi коригування непокритого збитку внаслiдок:
 виправлення помилок за попереднi перiоди на суму 1 062 тис.грн.;
Внаслiдок виправлення помилок минулих рокiв проведено коригування залишкiв на початок року.
За завiтний перiод за рахунок отримання збитку вiд фiнансовогосподарської дiяльностi за 2016р. – 60 237 тис.грн. власний капiтал
зменшився.
Разом власний капiтал товариства зменшився за 2016р. на 60 275 тис.грн. i станом на 31.12.2016р.має вiд’ємне значення у розмiрi 65 689
тис.грн.
27. Акцiонерний капiтал
Статутний капiтал Товариства сформований за рахунок розмiщення акцiй. Загальна кiлькiсть акцiй – 471451424шт, вид акцiй – проста, форма
– бездокументарна, номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 0,25грн.
Протягом 2016 року додатковий випуск акцiй не проводився.
Станом на 31.12.2016р.:
 У власностi членiв виконавчого органу не перебуває акцiй.
Особи, що володiють бiльше 5% загальної кiлькостi акцiй: ПАТ ЗНВКIФ «Славбуд»;
ТОВ «Монолiт ЛТД»; ТОВ КУА «Цiмеконiнвест»(ПВНЗIФ «Цiмеконтранс»); ТОВ «СателiтАльянс»;
ТОВ «Сантарiн»; ТОВ «Комiнметресурс»; ТОВ ТД «Комiнмет»: ТОВ «КХТМ»
28. Операцiї з пов'язаними сторонами
Вiдповiдно до МСБО (IАS) 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони», пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть
контролювати або в значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При вирiшеннi питання про те, чи є сторони
пов'язаними, береться до уваги сутнiсть взаємовiдносин сторiн, а не тiльки їхня юридична форма.
Станом на 31.12.2016 року бенефiцiарними власниками ПАТ «КОМIНМЕТ» є
 Буцьких Олександр Вiкторович (паспорт АЕ 600388 01.07.1997 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi )
 Токарєв Семен Iванович ( паспорт ЕВ 028840 23.10.2003 АмурНижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi)
У поточному роцi операцiй з пов’язаними особами не проводилися.
29. Умовнi та договiрнi зобов'язання, операцiйнi ризики
Дотримання податкового законодавства України
Українське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi пiдприємств, у тому числi
валютний контроль, митнi вимоги та трансфертне цiноутворення, продовжують змiнюватися. Положення законiв i нормативних документiв
найчастiше є нечiткими, й їхнє тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних i державних органiв та iнших урядових iнститутiв.
Випадки рiзних тлумачень законодавства не є поодинокими. Керiвництво вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є
правильним, i що дiяльнiсть ПАТ «КОМIНМЕТ» здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до законодавства, а також що Пiдприємство
нарахувало та сплатило всi необхiднi податки.
Судовi спори
У ходi звичайного ведення господарської дiяльностi ПАТ «КОМIНМЕТ» час вiд часу виступає стороною судових процесiв та позовiв.
Керiвництво вважає, що загальна сума зобов'язань, якi можуть виникнути в результатi таких процесiв та позовiв, не матиме суттєвого впливу
на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй ПАТ «КОМIНМЕТ», понад тi резерви, якi вже створенi у цiй фiнансовiй звiтностi.
30. Управлiння ризиками
Операцiйний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебiторської заборгованостi.
Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клiєнтами ПАТ «КОМIНМЕТ» з метою формалiзацiї та
уникнення ситуацiй, якi можуть погiршити позицiю ПАТ «КОМIНМЕТ» у вiдносинах з клiєнтами.
Стратегiчний ризик мiнiмiзується шляхом щорiчного перегляду та коригування стратегiчного плану ПАТ «КОМIНМЕТ» з урахуванням
макроекономiчної ситуацiї в країнi.
Ризик репутацiї контролюється в процесi постiйного монiторингу ЗМI, оцiнки їх впливу на поведiнку клiєнтiв ПАТ «КОМIНМЕТ» та
своєчасних повiдомлень позицiї ПАТ «КОМIНМЕТ» до клiєнтiв.
Ризик лiквiдностi виникає при неузгодженостi термiнiв повернення розмiщених ресурсiв та виконання зобов'язань ПАТ «КОМIНМЕТ» перед
кредиторами.
31. Подiї пiсля дати балансу
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 «Подiї пiсля звiтної дати» подiї, що потребують коригування активiв та зобов'язань ПАТ
«КОМIНМЕТ»  вiдсутнi.
Генеральний директор ___________________ П.В.Козак

