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

Ботюк Олег Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський металургiйний завод iменi
Комiнтерну"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05393062
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська , Амур-Нижньоднiпровський, 49023, м. Днiпропетровськ, вул.
Комiнтерну, 7
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(056) 721-01-51 (056) 787-91-01
1.6. Електронна поштова адреса емітента
kominmet@yandex.ru
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку» 83

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів
за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

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

30. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за
звiтний перiод емiтент не входив до будь-яких об'єднань пiдприємств.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався
послугами рейтингового агентства.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма
не завповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не
сплачувалися.
«Iнформацiя про облiгацiї емiтента», «iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом», «iнформацiя про похiднi цiннi папери» - Емiтент не здiйснював випускiв
iнших цiнних паперiв (в т.ч. похiдних), крiм випуску простих iменних акцiй.
«Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв» - акцiї емiтента випущенi у
бездокументарнiй формi - сертифiкати вiдсутнi.
«Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду» - Емiтент не
приймав рiшення та не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв"

- за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та
сертифiкатiв ФОН, тому iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi.
Звiт про корпоративне управлiння не заповнений у зв’язку з тим, що Товариство не є
фiнансовою установою.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент складав звiтнiсть вiдповiдно до
МСФЗ.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
В "Iнформацiї про осiб, послугами яких користується емiтент" зазначено, що ПП
"Енергiя" надає Емiтенту послуги щодо ведення бухгалтерського облiку. ПП
"Енергiя" не отримувало нiяких дозволiв та лiцензiй, тому що ця дiяльнiсть не
потребує цього. Але в iнформацiї вказана дата отримання лiцензiї "01.01.2012",так як
програмне забезпечення не надає можливостi не ставити дату отримання лiцензiї.
Звiтний перiод, за який складено "Звiт про фiнансовi результати"," Звiт про рух
грошових коштiв"," Звiт про власний капiтал", зазначений як 31.12.2012р. у зв’язку з
тим, що програмне забезпечення не дає можливостi зазначити перiод 2012р.
В вiдомостях про цiннi папери емiтента наведена iнформацiя про випуск цiнних
паперiв, що дiйсний станом на звiтну дату. Iнформацiя про всi попереднi (анульованi)
випуски акцiй у звiтi за 2012 рiк не розмiщена, мiж цим у разi потреби всю
iнформацiю про попереднi випуски акцiй можна переглянути в загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР у складi рiчної звiтностi за 2011,2010,2009 роки.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський металургiйний завод iменi Комiнтерну"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "КОМIНМЕТ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
49023
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська , Амур-Нижньоднiпровський
3.1.6. Населений пункт
м. Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Комiнтерну, 7
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №061364
3.2.2. Дата державної реєстрації
03.04.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
117862856
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
117862856
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк" м.Днiпропетровськ
3.3.2. МФО банку
305299
3.3.3. Поточний рахунок
26000132022001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк" м.Днiпропетровськ
3.3.5. МФО банку

305299
3.3.6. Поточний рахунок
26009132022002
3.4. Основні види діяльності
24.20

Виробництво труб,порожнистих профiлiв i фiтiнгiв зi сталi

52.10

Складське господарство

24.32

Холодний прокат вузької штаби

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Український
державний
центр
радiочастот

02.11.2015

Експлуатацiя радiо електронного засобу аналогового УКХ
радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби (дозвiл)
Опис

12-1057529.11.2010
131731

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

Державний
Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск)
серiя АГ
комiтет
прекурсорiв (списку 2 таблицi 1V)"Перелiку наркотичних засобiв,
11.11.2010
№501860
контролю за
психотропних речовин i прекурсорiв"
наркотиками
Опис

У звiтному перiодi замiсть цiєї лiцензiї була
отримана нова лiцензiя.

Державний
комiтет
України з
Дозвiл на початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки та на
промислової
906.11.12експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної
07.10.2011
безпеки,
27.22.0
небезпеки
охорони
працi та
гiрничого
нагляду
Опис

Надання освiтнiх послуг, пов'язаних з одержанням професiйної
освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового професiйнотехнiчного навчання, переподготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

Опис

Медична практика

13.09.2012

08.04.2015

Дозвiл дiє з 08.04.2010 р. по 08.04.2015 р.

Мiнiстерство
освiти i
серiя АВ
науки,
09.08.2011
№586146
молодi та
спорту
України

30.06.2014

Рiшення про видачу Лiцензiї: ДАК вiд 30.06.2011
р. , протокол №88 (наказ МОНмолодьспорт
України вiд 01.07.2011 р. №2487-Л). Строк дiї
Лiцензiї: 30.06.2011 р. - 30.06.2014 р.

серiя АГ 02.02.2012 Мiнiстерство

Строк дiї

№599744

Опис

охорони
здоров'я
України

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

серiя АВ
25.10.2010
№491700

Посередницька дiяльнiсть митного брокера

Опис

Придбання, зберiгання, перевезення, знищення, використання
прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"
Опис

лiцензiї
необмежений

Державна
митна
служба
України

05.08.2014

Дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї 22.10.2010, рiшення №1277. Строк дiї лiцензiї: з
22.10.2010 по 05.08.2014 р.

Державна
служба
серiя АД
14.09.2012 України з
№073710
контролю за
наркотиками

16.08.2017

Строк дiї лiцензiї: з 16.08.2012 р. по 16.08.2017 р.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Мiнiстерство Промисловостi
України

д/н

д/н д/н д/н

0

Прізвище, ім"я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування
фізичної особи
органу, який видав паспорт*

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

Усього

0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатаних працiвникiв облiкового складу у 2012 роцi 1382 особи, середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та за сумiснисництвом - 12 осiб, чисельнiсть працiвникiв. якi
працюють на умовах неповного робочого часу - 42 особи. Фонд оплати працi за 2012 рiк склав 72986,1
тис.грн. Працiвники пiдвищують свою квалiфiкацю шляхом вiдвiдування семiнарiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ботюк Олег Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 787619 22.08.1997 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Комiнмет", технiчний директор
6.1.8. Опис
Ботюк О.М. призначений на посаду згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Комiнмет" вiд 19.01.2010р. Переобраний на новий термiн рiчними загальними зборами вiд 27.04.11р.
Посадова особа керує роботою правлiння, скликає засiдання правлiння, розподiляє обов'язки мiж членами
правлiння. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, вiдповiдно до рiшень
колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, 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). Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Ботюк О.М. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Перший заступник Голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єгоров Сергiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 734474 08.08.1997 Амур- Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Комiнмет", директор з комерцiйних та фiнансових питань
6.1.8. Опис
Єгоров С.В. обраний на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд
22.04.2009р., переобраний позачерговими зборами акцiонерiв вiд 19.01.2010 р., переобраний рiчними
загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КОМIНМЕТ" вiд 27.04.11р. Посадова особа надає допомогу головi
правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi
функцiй голови правлiння перший заступник має право на пiдставi довiреностi здiйснювати юридичнi дiї
вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Винагорода виплачується згiдно трудового
договору. Єгоров С.В. обiймає посаду директора з комерцiйних та фiнансових питань ПАТ "Комiнмет".
Мiсцезнаходження пiдприємства: 49023, м. Днiпропетровськ, вул. Комiнтерну, буд.7. Єгоров С.В.
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малютiн Володимир Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 357726 26.04.2005 Амур- Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1945
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Коксохiмтепломонтаж", генеральний директор
6.1.8. Опис
Малютiн В.В. обраний на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд
22.04.2009р., переобраний позачерговими зборами акцiонерiв вiд 19.01.2010 р., переобраний рiчними
загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд 27.04.11р. Посадова особа здiйснює свої повноваження
на пiдставi трудового договору з Товариством. Права та обов'зки посадової особи визначаються згiдно з
дiючим законодавством, Статутом товариства, положенням про правлiння акцiонерного товариства, та
затверджуються рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства. Члени правлiння беруть участь у
засiданях для забезпечення прийняття Правлiнням рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
Винагорода виплачується згiдно трудового договору. Малютiн В.В. обiймає посаду директора з
капiтального будiвництва ПАТ "Комiнмет". Мiсцезнаходження пiдприємства: 49023, м. Днiпропетровськ,
вул. Комiнтерну, буд.7. Малютiн В.В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корнiєнко Сергiй Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 269562 21.09.1998 Амур- Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Комiнмет" , заступник директора з комерцiйних та фiнансових питань
6.1.8. Опис
Корнiєнко С.В. призначений на посаду згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Комiнмет
вiд 27.04.2011 року. Права та обов'зки посадової особи визначаються згiдно з дiючим законодавством,
Статутом товариства, положенням про правлiння акцiонерного товариства, та затверджуються рiшенням
загальних зборiв акцiонерного товариства. Посадова особа здiйснює свої повноваження на пiдставi
трудового договору з Товариством. Члени правлiння беруть участь у засiданях для забезпечення прийняття
Правлiнням рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагорода виплачується згiдно трудового
договору. Корнiєнко С.В. обiймає посаду заступника директора з комерцiйних та фiнансових питань ПАТ
"Комiнмет". Мiсцезнаходження пiдприємства: 49023, м. Днiпропетровськ, вул. Комiнтерну, буд.7.
Корнiєнко С.В. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курносенко Вiталiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 923781 25.11.1979 Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Комiнмет", заступник директора з комерцiйних та фiнансових питань
6.1.8. Опис
Курносенко В.О. призначений на посаду згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Комiнмет
вiд 27.04.2011 року. Права та обов'зки посадової особи визначаються згiдно з дiючим законодавством,
Статутом товариства, положенням про правлiння акцiонерного товариства, та затверджуються рiшенням
загальних зборiв акцiонерного товариства. Посадова особа здiйснює свої повноваження на пiдставi
трудового договору з Товариством. Члени правлiння беруть участь у засiданях для забезпечення прийняття
Правлiнням рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагорода виплачується згiдно трудового
договору. Курносенко В.О. обiймає посаду заступника директора з комерцiйних та фiнансових питань ПАТ
"Комiнмет". Мiсцезнаходження пiдприємства: 49023, м. Днiпропетровськ, вул. Комiнтерну, буд.7.
Курносенко В.О. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Буцьких Олександр Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 600388 01.07.1997 Кiровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Комiнмет", член наглядової ради
6.1.8. Опис
Буцьких О.В. призначений на посаду згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Комiнмет вiд
27.04.2011 року. Переобраний членом Наглядової ради на новий термiн згiдно рiшення загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд 19.04.2012р. та обраний головою Наглядової ради засiданням Наглядової
ради вiд 20.04.12р. Протокол №33. 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 роботу наглядової ради, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює
iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. Винагорода виплачується
згiдно цивiльно-правового договору. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про iншi
мiсця роботи та посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Буцьких О.В. непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Секретар Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Токарєв Семен Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕВ 028840 23.10.2003 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ Компанiя "Цiмеконiнвест", комерцiйний директор; комерцiйний директор ТОВ "Мiкронкепiтал",
начальник вiддiлу з торгiвлi цiнними паперами
6.1.8. Опис

Токарєв С.I. обраний на посаду позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд
17.03.2006р. Переобраний членом Наглядової ради на новий термiн згiдно рiшення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд 19.04.2012р. та обраний секретарем наглядової ради рiшенням засiдання
Наглядової ради вiд 20.04.12р. Протокол №33. 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. Токарєв С.I. обiймає посаду начальника вiддiлу з торгiвлi цiнними паперами ТОВ
"Мiкронкепiтал". Мiсцезнаходження товариства: 49030, м. Днiпропетровськ, вул. Як. Самарського, буд. 12.
Токарєв С.I. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куцiн Володимир Семенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 022187 21.08.1995 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
"Нiкопольський завод ферросплавiв", голова правлiння, генеральний директор.
6.1.8. Опис
Куцiн В.С. обраний на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд 17.03.2006р.,
переобраний на новий термiн згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд
19.04.2012р. До повноважень посадової особи, як члена наглядової ради, вiдноситься представленння
iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на
засiданнях ради. Член наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з товариством.
Члени Наглядової ради беруть участь у засiданях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що
стосуються дiяльностi Товариства. Посадова особа виконує обов'язки згiдно з дiючим законодавством,
Статутом товариства, положенням про наглядову раду акцiонерного товариства, затвердженим рiшенням
загальних зборiв акцiонерного товариства. Винагорода виплачується згiдно цивiльно-правового договору.
Куцiн В.С. обiймає посаду голови правлiння, генерального директора ПАТ "Нiкопольський завод
феросплавiв". Мiсцезнаходження пiдприємства: 53200, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, вул.
Електрометалургiв, 310. Куцiн В.С. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попов Валентин Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 532938 14.06.1999 Красногвардiйський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ НПФ "Днiпротехмаш", генеральний директор; "ГОК Демуринский" , голова правлiння
6.1.8. Опис
Попов В.Ф. обраний на посаду позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд
19.01.2010р., переобраний на новий термiн згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Комiнмет" вiд 19.04.2012р. 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. До повноважень посадової особи як
члена наглядової ради вiдноситься представленння iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням
загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Член наглядової ради здiйснює
свої повноваження на пiдставi договору з товариством. Члени Наглядової ради беруть участь у засiданях
для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагорода
виплачується згiдно цивiльно-правового договору. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї
про iншi мiсця роботи та посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Попов В.Ф. непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марченко Ольга Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 396649 30.12.1998 Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Адвокатське об'єднання "Фiнекс", керуюча
6.1.8. Опис

Марченко О.О. обрана рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд 19.04.2012р. До
повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, вiдноситься представленння iнтересiв акцiонерiв в
перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях ради. Член
наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з товариством. Члени Наглядової ради
беруть участь у засiданях для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.
Посадова особа виконує обов'язки згiдно з дiючим законодавством, Статутом товариства, положенням про
наглядову раду акцiонерного товариства, затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерного
товариства. Винагорода виплачується згiдно цивiльно-правового договору. Посадова особа емiтента
обiймає посаду керуючої Адвокатським об'єднання "Фiнекс". Мiсцезнаходження пiдприємства: 49044, м.
Днiпропетровск, вул. Баррикадна, 11а, буд 7/8. Марченко О.О. непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiбуль Олександр Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 037864 11.02.1998 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Комiнмет", директор з економiки
6.1.8. Опис
Сiбуль О.О. обраний членом ревiзiйної комiсiї рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Комiнмет" вiд 19.04.2012р. та переобраний Головою ревiзiйної комiсiї на засiданнi ревiзiйної комiсiї ПАТ
"Комiнмет" вiд 20.04.2012р. Протокол №1-12. До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя
роботи ревiзiйної комiсiї, здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Обов'язками голови ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Посадова особа зобов'язана не
розголошувати конфiдейцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй Голови ревiзiйної комiсiї, своєчасно надавати iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства. Голова ревiзiйної комiсiї виконує
свої функцiї на безоплатнiй основi. Посадова особа емiтента обiймає посаду директора з економiки ПАТ
"Комiнмет". Мiсцезнаходження пiдприємства: 49023, м. Днiпропетровськ, вул. Комiнтерну, буд.7. Сiбуль
О.О. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Заступник голови ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Беленкова Надiя Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 260284 24.05.1996 Самарський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Комiнмет", начальник юридичного вiддiлу
6.1.8. Опис
Беленкова Н.В. обрана на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд
17.03.2006р., переобрана на новий термiн членом ревiзiйної комiсiї рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ
"Комiнмет" вiд 19.04.2012р. та обрана заступником Голови ревiзiйної комiсiї на засiданнi ревiзiйної комiсiї
ПАТ "Комiнмет" вiд 20.04.2012р. Протокол №1-12. До повноважень Заступника голови ревiзiйної комiсiї
належить надавати допомогу головi Ревiзiйної комiсiї в органiзацiї роботи ревiзiйної комiсiї та виконувати
його функцiї у разi його вiдсутностi. Обов'язками посадової особи є приймання участi у здiйсненнi
контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Посадова особа зобов'язана не
розголошувати конфiдейцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй Заступника голови ревiзiйної комiсiї, своєчасно надавати iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий
стан Товариства. Посадова особа виконує свої функцiї на безоплатнiй основi. Посадова особа емiтента
обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу ПАТ "Комiнмет". Мiсцезнаходження пiдприємства: 49023,
м. Днiпропетровськ, вул. Комiнтерну, буд.7. Беленкова Н.В. непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Секретар ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смаль Вiкторiя Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 659800 27.12.1999 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Комiнмет", начальник фiнансового вiддiлу
6.1.8. Опис

Смаль В.О. обрана на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд 17.03.2006р.,
переобрана на новий термiн членом ревiзiйної комiсiї рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ "Комiнмет"
вiд 19.04.2012р. та обрана секретарем ревiзiйної комiсiї засiданням ревiзiйної комiсiї ПАТ "Комiнмет" вiд
20.04.2012р. Протокол №1-12. До повноважень Секретаря ревiзiйної комiсiї вiдноситься вiдповiдальнiсть за
iнформацiйне, технiчне та протокольне забезпечення дiяльностi ревiзiйної комiсiї. Обов'язкиами посадової
особи є приймання участi у здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Посадова особа зобов'язана не розголошувати конфiдейцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Секретаря ревiзiйної комiсiї, своєчасно надавати iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Посадова особа виконує свої функцiї на безоплатнiй основi.
Смаль В.О. обiймає посаду начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "Комiнмет". Мiсцезнаходження
пiдприємства: 49023, м. Днiпропетровськ, вул. Комiнтерну, буд.7. Смаль В.О. непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кондратенко Володимир Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 379439 02.09.1996 Красногвардiйський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Комiнмет", заступник директора з безпеки, директор з безпеки.
6.1.8. Опис
Кондратенко В.Ф. обраний на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд
17.03.2006р., переобраний на новий термiн членом ревiзiйної комiсiї рiчними загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд 19.04.2012р. Член ревiзiйної комiсiї має право бути присутнiм на загальних
зборах, засiданнях наглядової ради та виконавчого органу i брати участь в обговореннi питань порядку
денного з правом дорадчого голосу. Обов'язками посадової особи є приймання участi у здiйсненнi
контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Посадова особа зобов'язана не
розголошувати конфiдейцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй члена ревiзiйної комiсiї, своєчасно надавати iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства. Посадова особа виконує свої функцiї на безоплатнiй основi. Кондратенко В.Ф. обiймає посаду
директора з безпеки ПАТ "Комiнмет". Мiсцезнаходження пiдприємства: 49023, м. Днiпропетровськ, вул.
Комiнтерну, буд.7. Кондратенко В.Ф. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Губа Ольга Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 111116 04.03.1998 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Комiнмет", економiст
6.1.8. Опис
Губа О.М. призначена на посаду згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Комiнмет вiд
27.04.2011 року. Переобрана на новий термiн членом ревiзiйної комiсiї рiчними загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "Комiнмет" вiд 19.04.2012р. Член ревiзiйної комiсiї має право бути присутнiм на загальних
зборах, засiданнях наглядової ради та виконавчого органу i брати участь в обговореннi питань порядку
денного з правом дорадчого голосу. Обов'язками посадової особи є приймання участi у здiйсненнi
контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Посадова особа зобов'язана не
розголошувати конфiдейцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй члена ревiзiйної комiсiї, своєчасно надавати iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства. Член ревiзiйної комiсiї виконує свої функцiї на безоплатнiй основi. Губа О.М. обiймає посаду
економiста ПАТ "Комiнмет". Мiсцезнаходження пiдприємства: 49023, м. Днiпропетровськ, вул.
Комiнтерну, буд.7. Губа О.М. непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
Дата
видачі, орган, який видав)* внесення
або ідентифікаційний код за до реєстру
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
правлiння

Ботюк Олег
Миколайович

АЕ 787619 22.08.1997 АмурНижньоднiпровський РВ
ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

16.05.1997

961

0.00020000000

961

0

0

0

Перший
заступник
Голови
правлiння

Єгоров Сергiй
Вiкторович

АЕ 734474 08.08.1997 АмурНижньоднiпровський РВ
ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

16.05.1997

317

0.00010000000

317

0

0

0

Заступник
голови
правлiння

Малютiн
Володимир
Васильович

АН 357726 26.04.2005 АмурНижньоднiпровський РВ
ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
правлiння

Корнiєнко Сергiй
Володимирович

АК 269562 21.09.1998 АмурНижньоднiпровський РВ
ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член
правлiння

Курносенко
Вiталiй
Олександрович

АЕ 923781 25.11.1979
Ленiнський РВ УМВС
України в Днiпропетровськiй
областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Буцьких
Олександр
Вiкторович

АЕ 600388 01.07.1997
Кiровський РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй
областi

30.12.2010

93247046

19.77870000000

93247046

0

0

0

Секретар
Наглядової
ради

Токарєв Семен
Iванович

ЕВ 028840 23.10.2003 АмурНижньоднiпровський РВ
ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

16.05.1997

46709964

9.90770000000

46709964

0

0

0

Член

Куцiн Володимир

АЕ 022187 21.08.1995 Амур-

16.05.1997

317

0.00010000000

317

0

0

0

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

Наглядової
ради

Семенович

Нижньоднiпровський РВ
ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

Член
Наглядової
ради

Попов Валентин
Федорович

АК 532938 14.06.1999
Красногвардiйський РВ ДМУ
УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

Член
Наглядової
ради

Марченко Ольга
Олександрiвна

Голова
ревiзiйної
комiсiї

30.12.2010

106012748

22.48650000000

106012748

0

0

0

АН 396649 30.12.1998
Красногвардiйський РВ ДМУ
УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Сiбуль Олександр
Олександрович

АК 037864 11.02.1998 АмурНижньоднiпровський РВ
ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

Заступник
голови
ревiзiйної
комiсiї

Беленкова Надiя
Василiвна

АЕ 260284 24.05.1996
Самарський РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй
областi

16.05.1997

317

0.00010000000

317

0

0

0

Секретар
ревiзiйної
комiсiї

Смаль Вiкторiя
Олександрiвна

АК 695800 27.12.1999
Жовтневий РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй
областi

16.05.1997

500

0.00010000000

500

0

0

0

Член
ревiзiйної
комiсiї

Кондратенко
Володимир
Федорович

АЕ 379439 02.09.1996
Красногвардiйський РВ ДМУ
УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

17.03.2006

500

0.00010000000

500

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Губа Ольга
Миколаївна

АК 111116 04.03.1998 АмурНижньоднiпровський РВДМУ
УМВС України в
Днiпропетровськiй областi

0

0.00000000000

0

0

0

0

52.1736

245972670

0

0

0

Усього 245972670
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування Ідентифікаційний код
Місцезнаходження
юридичної особи
за ЄДРПОУ

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

Буцьких
Олександр
Вiкторович

АЕ 600388 01.07.1997 Кiровський РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi

30.12.2010

93247046

19.7787

93247046

0

0

0

Попов Валентин
Федорович

АК 532938 14.06.1999 Красногвардiйський РВ
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi

30.12.2010

106012748

22.4865

106012748

0

0

0

Усього 199259794

42.2652

199259794

0

0

0

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

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

Опис

чергові

позачергові

X
19.04.2012
93.6938
Порядок денний: 1. Встановлення кiлькiсного складу лiчильної комiсiї, обрання членiв та голови
лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв, порядку
проведення голосування на загальних зборах. 3. Звiт голови правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.
Затвердження рiшень наглядової ради. 5. Звiт наглядової ради за 2011 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту. 6. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту. 7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк. 8. Розподiл прибутку та покриття
збиткiв товариства за 2011 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 9. Внесення змiн до
Статуту товариства, затвердження Статуту товариства у новiй редакцiї. 10. Визначення осiб,
уповноважених на пiдписання Статуту товариства у новiй редакцiї, та особи, на яку покладається
обов'язок з реєстрацiї Статуту у державного реєстратора Виконавчого комiтету Днiпропетровської
мiської Ради. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови, секретаря, членiв
наглядової ради Товариства. 12. Обрання членiв наглядової ради Товариства. 13. Прийняття рiшення
про припинення повноважень членiв, складу ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Обрання членiв
ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Внесення змiн до положення про наглядову раду Товариства,
затвердження положення про наглядову раду Товариства у новiй редакцiї. 16. Затвердження умов
цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльноправових або трудових договорiв з членами наглядової ради. Затвердженi: звiт фiнансовогосподарської дiяльностi товариства за 2011 рiк, розподiл прибутку i збиткiв товариства, звiт
наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї; змiни до статуту товариства, положення про
наглядову раду товариства в новiй редакцiї; Припиненi повноваження та обранi члени наглядової ради
та ревiзiйної комiсiї ПАТ КОМIНМЕТ".

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 д/н м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ №498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Строк дiї лiцензiї: 27.05.2009-27.05.2019 р. Змiн особи, яка веде облiк
прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi
України, за звiтний перiод не вiдбувалося.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiкронкепiтал"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35201415

Місцезнаходження

49044 д/н Дніпропетровська д/н м. Днiпропетровськ вул. Якова
Самарського, буд. 12А, кiмн. 102

Номер ліцензії або іншого документа на цей серiя АВ №470616
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(056) 375-88-28

Факс

(056) 375-88-28

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнними паперами

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи або Приватний аудитор Куцабiна Галина Сергiївна
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2520201467

Місцезнаходження

49087 д/н Дніпропетровська д/н м. Днiпропетровськ вул.
С.Ковалевської, б. 62, кв. 61

Номер ліцензії або іншого документа на цей №2634
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(0562) 725-30-21

Факс

(0562) 725-30-21

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого
Аудиторською палатою України: №2634 дата видачi 22.06.2001р.,
чинне до 26.05.2016р. Номер, дата видачi сертифiката аудитора,
виданого Аудиторською палатою України: №003494 серiя А дата
видачi 28.05.1998 р., чинний до 28.05.2017р. Свiдоцтво з Реєстру
аудиторiв та аудиторських фiрм НКЦПФР серiя АВ №000070 вiд
06.03.2012р., строк дiї до 26.05.2016р.

Повне найменування юридичної особи або Приватне пiдприємство "Енергiя"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31459397

Місцезнаходження

49023 д/н Дніпропетровська д/н м. Днiпропетровськ вул. Комiнтерна,
буд. 15, к.8-2

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

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.2012

Міжміський код та телефон

(056) 3758616

Факс

(056) 3758616

Вид діяльності

д/н

Опис

ПП "Енергiя" надає емiтенту послуги по веденню бухгалтерського
облiку пiдприємства. Для здiйснення цього виду дiяльностi
необов'язково отримання дозволiв або лiцензiй.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.05.2009

156/1/09

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA0404311002

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

471451424

117862856

100

Опис

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.

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
У звiтному роцi iстотних змiн пов'заних зi злиттям, подiлом, приєднанням, перетворенням тощо в
Товариствi не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
ПАТ "Комiнмет" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiалiв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв у звiтному роцi
змiн щодо органiзацiйної структури не вiдбувалося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основнi положення облiкової полiтики.
1. Принципи складання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть, що подається, складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(далi — МСФЗ).
2. Фiнансова звiтнiсть складається у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним витратам.
3. Функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня, яка є нацiональною валютою України.
Українська гривня є валютою подання даних у фiнансовiй звiтностi.
4. Всi данi фiнансової звiтностi округлено з точнiстю до цiлих тисяч гривен.
5.Змiни в розрахункових оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, в якому оцiнки були переглянутi, та у
всiх наступних перiодах.
6. Основнi засади облiкової полiтики. Положення облiкової полiтики, що поданi нижче, застосовуються в
першому звiтному перiодi послiдовно починаючи з дати переходу на МСФЗ. ПАТ «Комiнмет» обрало
датою переходу на МСФЗ 01.01.2012року, яка буде початком першого перiоду, за який суб'єкт
господарювання подає повну порiвняльну iнформацiю згiдно з МСФЗ.
Облiкова полiтика пiдприємства визначена Наказом №7 вiд 03.01.2012р.. Бухгалтерський облiк
проводиться у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999р.№996-XIV та мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. Згiдно до
Наказу про облiкову полiтику нарахування зносу по основним засобам на пiдприємствi здiйснюється за
прямолiнiйним методом, починаючи з перiода придатностi основного засоба до використання, оцiнка
запасiв при вибуттi проводиться за середньозваженою вартiстю. На пiдприємствi застосовується
журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням автоматизованої системи обробки
облiкової iнформацiї. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi
на пiдприємствi щорiчно проводиться iнвентарiзацiя активiв та зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть складена на
пiдставi даних бухгалтерського облiку, показники форм фiнансової звiтностi знаходяться у вiдповiдностi
одне одному.
Текст аудиторського висновку
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012
РОКУ.
Керiвництву Публiчного акцiонерного товариства
"Днiпропетровський металургiйний завод iменi Комiнтерну"
Незалежним аудитором Куцабiною Галиною Сергiївною проведено аудит фiнансової звiтностi за 2012 рiк
Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський металургiйний завод iменi Комiнтерну" (надалi
ПАТ «Комiнмет» код ЄДРПОУ 05393062, мiсцезнаходження: вул. Комiнтерну,7, м. Днiпропетровськ,
49023, дата держреєстрацiї 03.04.1998 р.) фiнансова звiтнiсть додається й включає: „Баланс” (звiт про
фiнансовий стан компанiї) станом на 31 грудня 2012 року, „Звiт про фiнансовi результати”, „Звiт про рух
грошових коштiв”, „Звiт про власний капiтал”, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi
пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає потрiбним для того щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що
не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi ПАТ «Комiнмет» станом на
31.12.2012р. на основi результатiв проведеного аудиту. Аудит проведений згiдно „Мiжнародних стандартiв
аудиту, надання впевненостi та етики” №700;705;706, прийнятих в Українi в якостi нацiональних. Цi
стандарти вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i 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 фiнансової звiтностi, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик,
прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає, що отримала достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення думки щодо
фiнансової звiтностi ПАТ «Комiнмет» за 2012рiк.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
У зв’язку з тим , що призначення аудитором ПАТ «Комiнмет» вiдбулося пiсля 31.12.2012р., аудитор не
спостерiгала за iнвентаризацiєю запасiв на початок та кiнець звiтного року.
У складi поточної дебiторської заборгованостi вiдображеної в балансi товариства станом на 31.12.2012року
є дебiторська заборгованiсть , що не пiдтверджена дебiторами на дату складання звiтiв, тобто
управлiнський персонал не мав змоги пiдтвердити її чисту реалiзацiйну вартiсть, що є вiдхилення вiд
МСФЗ. Якщо б управлiнський персонал створив резерв сумнiвних боргiв по заборгованостi , що не
пiдтверджена дебiтором , пiдприємство мало визнати додатковi витрати на створення резерву й вiдповiдно
на додатковий збиток у розмiрi 24420тис.грн.
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора , за винятком можливого впливу питань про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю
про фiнансовий стан пiдприємства ПАТ «Комiнмет» на 31 грудня 2012року та її фiнансовi результати i рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi i бухгалтерського облiку.
Промiжнi висновки щодо вимог рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006р.№1528 „Положень щодо пiдготовки
аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку при
розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку”
Аудитор висловлює думку вiдносно активiв, зобов’язань та власного капiталу ПАТ «Комiнмет» за 2012рiк:
Необоротнi активи
Вiдображення iнформацiї про рух основних засобiв та нематерiальних активiв, нарахування зносу
проводилося на пiдприємствi згiдно Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку №16 «Основнi
засоби» та №38 «Нематерiальнi активи»
Облiк запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до вимог Мiжнародного (стандарту) бухгалтерського
облiку № 2 «Запаси».
Визнання й оцiнка реальностi поточної дебiторської заборгованостi проведено на пiдставi первинних
документiв та даних iнвентаризацiї з урахуванням вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку
№32 «Фiнансовi iнструменти» та п.43 МСБО №39 «Фiнансовi iнструменти: визнання й оцiнка».
Дебiторської заборгованостi з минулим строком позивної тривалостi немає.
Щодо сумнiвної дебiторської заборгованостi товариством створено «Резерв на покриття сумнiвних боргiв».
Аудитом встановлено, що розмiр резерву не вiдповiдає розмуру дебiторської заборгованостi не
пiдтвердженої дебiторами. Станом на 31.12.2012року пiдприємство мало визнати додатковi витрати на
створення резерву й вiдповiдно на додатковий збиток у розмiрi заборгованостi , що не пiдтверджена
дебiторами у розмiрi 24420тис.грн.
Довгостроковi та поточних зобов'язання у фiнансовiй звiтностi наведенi вiдповiдно до п. 43 Мiжнародного
(стандарту) бухгалтерського облiку №39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Поточних
зобов'язань з минулим термiном позивної тривалостi на кiнець звiтного перiоду на балансi пiдприємства не
має.

Показники фiнансової звiтностi про рух власного капiталу визначенi на пiдставi даних бухгалтерського
облiку, знаходяться у вiдповiдностi до форм фiнансової звiтностi, вiдповiдають установчим документам,
вiдображенi з урахуванням вимог МСФЗ й МСБО . Iнформацiя щодо змiн у власному капiталi наведена у
«Звiтi про власний капiтал» у складi фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
Вартiсть чистих активiв ПАТ „Комiнмет” станом 31.12.2012року не вiдповiдає вимогам законодавства
України.
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв. У звiтному роцi у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку №19 «Виплати працiвникам» товариством створений
резерв на виплату вiдпусток та iнших майбутнiх платежiв.
Бухгалтерський облiк доходiв й витрат вiд фiнансово-господарської дiяльностi проведено ту вiдповiдностi
до МСБО, iнформацiя про фiнансовi результати дiяльностi ПАТ «Комiнмет» за 2012 рiк наведена у «Звiтi
про фiнансовi результати».
Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан товариства та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв:
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного
капiталу: не приймалося ;
- прийняття рiшення про викуп власних акцiй: - не вiдбувалося;
- факти лiстiнгу /делiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi: - немає;
- отримання позики або кредиту на суму, перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента: - немає;
- змiна складу посадових осiб емiтента: у 2012 роцi вiдбувалися змiни у складi посадових осiб, про що
оприлюднено iнформацiю 20.04.2012року;
- змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: - не вiдбувалася;
- рiшення емiтента про утворення, припинення дiї його фiлiй, представництв: не приймалося;
- рiшення вищого органу емiтента про зменшення розмiру статутного капiталу: не приймалося;
- порушення справи про банкрутство емiтента, внесення ухвали про його санацiю: у звiтному роцi не
порушувалося;
- рiшення вищого органу емiтента про припинення або банкрутство емiтента: у звiтному роцi не
приймалося.
Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до вимог при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2012 р., що наведена в iнформацiї
емiтента не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв аудитором не виявлено суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю не
встановлено.
Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя про значнi правочини емiтента вiдповiдає вимогам законодавства,
нормам статуту та прийнятим рiшенням учасникiв.
Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння є достовiрної та вiдображає
дiйсний стан корпоративного управлiння. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту не створений.
Аудитор пiдтверджує, що при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнцi ризикiв
суттєвого викривлення, в тому числi в наслiдок шахрайства.
Основнi вiдомостi про аудитора й аудиторську перевiрку:
Аудитор: Куцабiна Галина Сергiївна
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi
послуги, виданого Аудиторською палатою України: №2634 видане 22.06.2001р., чинне до 26.05.2016р.;
сертифiката аудитора: №003494 серiя А дата видачi 28.05.1998 р., чинний до 28.05.2017р.;мiсце
проживання: 49087, м. Днiпропетровськ, вул. С. Ковалевської, буд. 61, кв. 62; телефон (факс): (056) 725-3021.
Дата i номер договору на проведення аудиту: вiд 26.02.2013р. №08-А.
Дата початку аудиту: 26.02.2013р., дата закiнчення аудиту: 25.04.2013р.
Пiдпис аудитора Г.С. Куцабiна
Дата аудиторського висновку 25.04.2013р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента
щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про

канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та
динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні
плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів,
що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основнi види продукцiї, якi виробляє ВАТ "Комiнмет": - труби стальнi електрозварювальнi
водогазопровiднi ГОСТ 3262; - труби стальнi електрозварювальнi прямошовнi ГОСТ 10704/10705; - труби
стальнi прямокутовi та квадратнi електрозварювальнi ГОСТ 8639/8645; - прокат тонколистовий
освiнцевальний; - лопати одинадцяти видiв ГОСТ19596; - посуд оцинкований. Дiюча технологiя та
обладнання дозволяють виробляти продукцiю згiдно нiмецьких стандартiв DIN EN №10219; DIN EN №
10240; DIN EN № 10255.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і
спосіб фінансування
В березнi 2009 року власними силами виготовлено станок гнучки клiпси (цех товарiв народного
споживання) 49,9 тис.грн. У травнi 2009 року власними силами виготовлено кран консульний (РМЦ№1)
127,7 тис.грн.У травнi 2009 року придбано Градiрня Мита (трубний цех №1) вартiстю 156,0 тис.грн, та до
нього обладнання на суму 68,3 тис.грн. У листопадi 2009 року власними силами виготовлено 2 комплекта
клещiв(трубни1 цех №1) 295,0 тис.грн. також у груднi 2009 року власними силами виготовлено для
РМЦ№1 кран вартiстю 57,7 тис.грн. також у 2009 роцi було продана будiвля розподiльчого пенкта 98,3
тис.грн.; трансформаторної пiдстанцiї 22,1 тис.грн.; автобус ЛАЗ 18,9 тис.грн. У сiчнi 2010 року придбано
Систему ударно-кабельного маркуваняя (трубний цех №1) 98,1 тис.грн.; в сiчнi 2009 року власними силами
зроблено тележку-перевiзник (трубний цех №2) 118,2 тис.грн.В травнi 2010 року введено установку
обробки торцiв труб на механiчнiй лiнii гiдровипробування (трубний цех №2) 995,9 тис.грн. У груднi 2010
року придбано обладнання 4497,2 тис.грн. Продано Стан №3 - 6926,6 тис.грн.; три трансформатора - 34,4
тис.грн. В 2011 роцi було введено в експлуатацiю пристрiй барботажу,профiлегибочний комплекс та пресс
потужнiстю 800 тн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на
використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі
вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
В 2012 роцi ПАТ "Комiнмет" не здiйснював капiтальне будiвництво об'єктiв, модернiзацiю iснуючого
обладнання. Екологiчнi питання не впливають на ступень використання виробничих потужностей в зв'язку
с тим, що на виробництвi використовуються необхiднi природоохороннi об'єкти.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Дiяльнiсть ПАТ "Комiнмет" залежить вiд законодавчих обмежень щодо розмiру мита та квот на експорт
труб в країни ЄС та Росiю.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Розмiр штрафних санкiй, застосованих до товариства у 2012 роцi, складає 29.9тис.грн., в тому числi: - за
порушення при перевозках на залiзницi – 16.3тис.грн., за порушення податкового законодавства –
13.6тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв та кредитних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного

періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду складає 12919тис.грн. Сума
очiкуваного прибутку вiд виконання цих договорiв - 646 тис.грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
В наступному роцi планується проводити полiтику щодо розширення асортименту продукцiiї, що
виробляється ПАТ "Комiнмет", збiльшення обсягiв реалiзацiї продукцiiї, пiдвищення якостi виробляємої
продукцiiї за рахунок як безпосередньо якостi продукцiiї так й її упаковки, розмiру партiй.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік
На ПАТ "Комiнмет" проводиться постiйна робота по вдосконаленню технологiй виробництва. За останнi
роки втiлено понад 25 заходiв по впровадженню нових технологiй, к основним з яких вiдносяться :
- застосування технологiї виробництва труб з застосуванням високочастотнi зварювальнi апарати
виробництва Норвегiї на 3 станах;
- впроваджена нова технологiя виробництва труб з застосуванням охолоджуючих iндукторiв;
- модернiзована система управлiння АПР на ТЕЗЦ №1 на сучаснiй елементнiй базi "Simatic";
- закiнчено перехiд всiх систем енергозабезпечення виробничих пiдроздiлiв ВАТ "Комiнмет" на локальнi
системи тепловодогазозабезпечення;
- впровадження автоматизованої системи управлiння пiдприємством;
- органiзацiй замкнутого циклу оцинкування металоконструкцiй.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності
судових справ про це зазначається
У 2012 роцi ПАТ "Комiнмет" приймав участь у судових стравах й виступав Позивачем до:
1. ТОВ «Донсервiс» справа по стягненню боргу, згiдно рiшення Господарського Суду Донецької областi вiд
липня 2012року, стягнено на користь ПАТ «Комiнмет» 5913грн., справа направлена до виконавчої служби;
2. ТОВ «Спiвдружнiсть» справа по стягненню боргу за орендну плату, згiдно рiшення Господарського Суду
днiпропетровської областi вiд 09.04. 2012року, стягнено на користь ПАТ «Комiнмет» 2071, справа
направлена до виконавчої служби АНД району м.Днiпропетровська;
3.ТОВ «Сталекс» справа по стягненню заборгованостi, згiдно рiшення Господарського Суду
днiпропетровської областi вiд 10.07. 2012року, стягнено на користь ПАТ «Комiнмет» 2737.44грн., справа
направлена до виконавчої служби АНД району м.Днiпропетровська.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
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.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

322646

305010

0

0

322646

305010

будівлі та споруди

114251

119106

0

0

114251

119106

машини та
обладнання

196467

177737

0

0

196467

177737

транспортні засоби

4192

1471

0

0

4192

1471

інші

7736

6696

0

0

7736

6696

2. Невиробничого
призначення:

8134

7450

0

0

8134

7450

будівлі та споруди

7823

7257

0

0

7823

7257

машини та
обладнання

39

13

0

0

39

13

транспортні засоби

20

0

0

0

20

0

інші

252

180

0

0

252

180

330780

312460

0

0

330780

312460

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Структура основних засобiв у 2012 роцi не змiнилася. Нарахування зносу основних проводиться
за прямолiнiйним методом, сума зносу основних засобiв станом на 31 грудня 2012 року складає
554427 тис.грн., що становить 64,2% вiд первiсної вартостi основних засобiв.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

-41723

-15610

Статутний капітал
(тис. грн.)

117863

117863

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

117863

117863

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87.
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 (-41723.0 тис.грн.) менше скоригованого статутного
капiталу (117863.0 тис.грн.). Це не вiдповiдає умовам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу
України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

38366

X

X

26.10.2012

38366

11

26.10.2013

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

2255

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

808702

X

X

Усього зобов'язань

X

849323

X

X

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

Опис:

У звiтному перiодi Емiтент отримав короткостроковий кредит в банку: непогашена частина
боргу станом на 31.12.2012 р. становить 38366 тис.грн. Вiдсоток за користування кредитом
становить - 11% рiчних. Станом на 31.12.2012 р. 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. У звiтному перiодi Емiтент не отримував фiнансової
допомоги на зворотнiй основi.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

труби
сталевi

191100,8 т

1081137

85.36

191100,8 т

1081137

85.36

2

труби
оцинкованi

3608,1 т

32746.2

2.58

3608,1 т

32476.2

2.58

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

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

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

вартiсть сирови та матерiалiв

86.19

2

витрати на оплату працi та нарахування на
ФОП

8.35

3

амортизацiя

2.46

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

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

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

19.04.2012

20.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

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

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

3

2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Державна 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
Підняттям карток

Ні

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

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачергових зборв не було.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

20

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 iншi
комiтети не створено

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

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)

Додаткова винагорода, яка може
виплачуватися залежно вiд
результатiв роботи.

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Членами наглядової ради можуть бути фiзичнi особи, якi мають
повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або юридична особа-акцiонер.

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Нових членiв до складу
наглядової ради було обрано
рiчними загальними зборами ПАТ
"Комiнмет" вiд 19.04.2012 р.

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 5
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Так

Ні

Так

Інше(запишіть): д/н

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

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 правління

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 аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Ні

X

Положення про ревізійну комісію

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?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Ні

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 бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор

Ні
X

X
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

X

Інше (запишіть)

за рiшенням Наглядової ради

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

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 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

X

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

д/н

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: 05.10.2010 ; яким органом управління прийнятий:
загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
власна веб-сторнiка
Інформація 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

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій
установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
відсутність такої системи.
д/н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
д/н
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або їх відсутність.
д/н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом
року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги фінансовій установі.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом
останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я
та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2013 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Днiпропетровський металургiйний завод iменi
Комiнтерну"

Підприємство
Територія
Організаційноправова форма
господарювання

за ЄДРПОУ

05393062

за КОАТУУ

1210136300

Акціонерне товариство

за КОПФГ

Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів
зі сталі

Середня кількість
працівників

1382

Одиниця виміру:

тис.грн.

Адреса

230

за КОДУ

0

за КВЕД

24.20

м. Днiпропетровськ, вул. Комiнтерну, 7

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

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

604

222

- первісна вартість

011

3843

3846

- накопичена амортизація

012

( 3239 )

( 3624 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

328830

309481

- первісна вартість

031

894623

863908

- знос

032

( 565793 )

( 554427 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

040

35

35

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

1950

2979

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

2744

7511

Знос інвестиційної нерухомості

057

794

4532

Відстрочені податкові активи

060

1284

79

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

332703

312796

Виробничі запаси

100

71720

111245

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

56816

54712

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

88

1054

Векселі одержані

150

41

41

- чиста реалізаційна вартість

160

45590

39113

- первісна вартість

161

45689

39160

- резерв сумнівних боргів

162

( 99 )

( 47 )

- за бюджетом

170

4542

2663

- за виданими авансами

180

91038

157679

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

200947

124258

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

988

222

- у т.ч. в касі

231

14

9

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

2344

7193

Усього за розділом II

260

474114

498180

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

806817

810976

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

117863

117863

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

171893

165130

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-305366

-324716

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

-15610

-41723

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

1758

3376

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

1758

3376

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

424353

284569

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

35631

35631

Усього за розділом III

480

459984

320200

Короткострокові кредити банків

500

54331

38366

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

16056

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

191201

178106

- з одержаних авансів

540

11105

89970

- з бюджетом

550

1206

2255

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

1683

1832

- з оплати праці

580

3171

3572

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та

605

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання

610

81932

215022

Усього за розділом IV

620

360685

529123

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

806817

810976

Примітки

д/н

Керівник

Ботюк Олег Миколайович

Головний
бухгалтер

посада штатним розкладом не передбачена

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2013 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Днiпропетровський металургiйний завод iменi
Комiнтерну"

Підприємство
Територія
Організаційноправова форма
господарювання

за ЄДРПОУ

05393062

за КОАТУУ

1210136300

Акціонерне товариство

Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів
зі сталі

за КОПФГ

230

за СПОДУ

0

за КВЕД

24.20

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

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

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

010

1486120

1552153

Податок на додану вартість

015

219611

255850

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

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

035

1266509

1296303

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 1170499 )

( 1174366 )

- прибуток

050

96010

121937

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

141885

342722

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

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 35331 )

( 30546 )

Витрати на збут

080

( 21423 )

( 13644 )

Інші операційні витрати

090

( 151119 )

( 398803 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у

091

(0)

(0)

Валовий:

наслідок сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток

100

30022

21666

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

227

157

Інші доходи

130

49857

2751

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

131

Фінансові витрати

140

( 42895 )

( 52688 )

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 45670 )

( 1241 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 8459 )

( 29355 )

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

176

0

0

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

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 1205 )

( 806 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 9664 )

( 30161 )

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 9664 )

( 30161 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1077940

1164939

Витрати на оплату праці

240

72875

62507

Відрахування на соціальні заходи

250

31588

24155

Амортизація

260

30778

27980

Інші операційни витрати

270

37447

20635

Разом

280

1250628

1300216

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

471451424

471451424

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

471451424

471451424

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.02050

-0.06397

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

-0.02050

-0.06397

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Ботюк Олег Миколайович

Головний
бухгалтер

посада штатним розкладом не передбачена

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2013 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Днiпропетровський металургiйний завод iменi
Комiнтерну"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія
Організаційноправова форма
господарювання

за КОАТУУ 1210136300
Акціонерне товариство

Орган державного
управління
Вид економічної
діяльності

05393062

за КОПФГ

230

за СПОДУ

0

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів
зі сталі

за КВЕД

24.20

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

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1730731

2026848

Погашення векселів одержаних

015

23787

730

Покупців і замовників авансів

020

78865

0

Повернення авансів

030

36551

10932

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

227

28

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

184419

446518

Товарів (робіт, послуг)

090

( 1471058 )

( 1623491 )

Авансів

095

( 57267 )

( 22902 )

Повернення авансів

100

( 68183 )

( 57562 )

Працівникам

105

( 59652 )

( 51048 )

Витрат на відрядження

110

( 1109 )

( 868 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 323 )

(6)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 481 )

( 2828 )

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 34194 )

( 29745 )

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

130

( 20982 )

( 21458 )

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 188188 )

( 364992 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

153143

310156

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

153143

310156

- фінансових інвестицій

180

11630

730

- необоротних активів

190

3467

223

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 13215 )

( 36707 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

1882

35754

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

1882

35754

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

92669

121395

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 248460 )

( 395925 )

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-155791

-274530

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-155791

-274530

Чистий рух коштів за звітній період

400

-766

-128

Залишок коштів на початок року

410

988

1116

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

222

988

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

д/н

Керівник

Ботюк Олег Миколайович

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом не передбачена

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський металургiйний завод
iменi Комiнтерну"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

05393062

за КОАТУУ

1210136300

Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
господарювання

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі

за КВЕД

24.20

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

V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

117863

0

0

171893

0

-305366

0

0

15610

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

-16449

0

0

16449

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

117863

0

0

171893

0

-321815

0

0

32059

Залишок на початок року

Вилучений
Разом
капітал

Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

-6763

0

6763

0

0

0

130

0

0

0

0

0

-9664

0

0

-9664

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

-6763

0

-2901

0

0

-9664

Залишок на кінець року

300

117863

0

0

165130

0

-324716

0

0

41723

Примітки

д/н

Керівник

Ботюк Олег Миколайович

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом не передбачена

Інші зміни в капіталі:

Інформація щодо аудиторського висновку
Незалежним аудитором Куцабiною Галиною Сергiївною проведено аудит фiнансової звiтностi за 2012 рiк
Публiчного акцiонерного товариства "Днiпропетровський металургiйний завод iменi Комiнтерну" (надалi
ПАТ «Комiнмет» код ЄДРПОУ 05393062, мiсцезнаходження: вул. Комiнтерну,7, м. Днiпропетровськ,
49023, дата держреєстрацiї 03.04.1998 р.) фiнансова звiтнiсть додається й включає: „Баланс” (звiт про
фiнансовий стан компанiї) станом на 31 грудня 2012 року, „Звiт про фiнансовi результати”, „Звiт про рух
грошових коштiв”, „Звiт про власний капiтал”, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi
пояснювальнi примiтки.
Аудитор вважає, що отримала достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення думки щодо
фiнансової звiтностi ПАТ «Комiнмет» за 2012рiк.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
У зв’язку з тим , що призначення аудитором ПАТ «Комiнмет» вiдбулося пiсля 31.12.2012р., аудитор не
спостерiгала за iнвентаризацiєю запасiв на початок та кiнець звiтного року.
У складi поточної дебiторської заборгованостi вiдображеної в балансi товариства станом на 31.12.2012року
є дебiторська заборгованiсть , що не пiдтверджена дебiторами на дату складання звiтiв, тобто
управлiнський персонал не мав змоги пiдтвердити її чисту реалiзацiйну вартiсть, що є вiдхилення вiд
МСФЗ. Якщо б управлiнський персонал створив резерв сумнiвних боргiв по заборгованостi , що не
пiдтверджена дебiтором , пiдприємство мало визнати додатковi витрати на створення резерву й вiдповiдно
на додатковий збиток у розмiрi 24420тис.грн.
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора , за винятком можливого впливу питань про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю
про фiнансовий стан пiдприємства ПАТ «Комiнмет» на 31 грудня 2012року та її фiнансовi результати i рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi i бухгалтерського облiку.
Промiжнi висновки щодо вимог рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006р.№1528 „Положень щодо пiдготовки
аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку при
розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку”
Аудитор висловлює думку вiдносно активiв, зобов’язань та власного капiталу ПАТ «Комiнмет» за 2012рiк:
Необоротнi активи
Вiдображення iнформацiї про рух основних засобiв та нематерiальних активiв, нарахування зносу
проводилося на пiдприємствi згiдно Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку №16 «Основнi
засоби» та №38 «Нематерiальнi активи»
Облiк запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до вимог Мiжнародного (стандарту) бухгалтерського
облiку № 2 «Запаси».
Визнання й оцiнка реальностi поточної дебiторської заборгованостi проведено на пiдставi первинних
документiв та даних iнвентаризацiї з урахуванням вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку
№32 «Фiнансовi iнструменти» та п.43 МСБО №39 «Фiнансовi iнструменти: визнання й оцiнка».
Дебiторської заборгованостi з минулим строком позивної тривалостi немає.
Щодо сумнiвної дебiторської заборгованостi товариством створено «Резерв на покриття сумнiвних боргiв».
Аудитом встановлено, що розмiр резерву не вiдповiдає розмуру дебiторської заборгованостi не
пiдтвердженої дебiторами. Станом на 31.12.2012року пiдприємство мало визнати додатковi витрати на
створення резерву й вiдповiдно на додатковий збиток у розмiрi заборгованостi , що не пiдтверджена
дебiторами у розмiрi 24420тис.грн.
Довгостроковi та поточних зобов'язання у фiнансовiй звiтностi наведенi вiдповiдно до п. 43 Мiжнародного
(стандарту) бухгалтерського облiку №39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Поточних
зобов'язань з минулим термiном позивної тривалостi на кiнець звiтного перiоду на балансi пiдприємства не
має.
Показники фiнансової звiтностi про рух власного капiталу визначенi на пiдставi даних бухгалтерського
облiку, знаходяться у вiдповiдностi до форм фiнансової звiтностi, вiдповiдають установчим документам,
вiдображенi з урахуванням вимог МСФЗ й МСБО . Iнформацiя щодо змiн у власному капiталi наведена у
«Звiтi про власний капiтал» у складi фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
Вартiсть чистих активiв ПАТ „Комiнмет” станом 31.12.2012року не вiдповiдає вимогам законодавства
України.
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв. У звiтному роцi у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку №19 «Виплати працiвникам» товариством створений
резерв на виплату вiдпусток та iнших майбутнiх платежiв.
Бухгалтерський облiк доходiв й витрат вiд фiнансово-господарської дiяльностi проведено ту вiдповiдностi

до МСБО, iнформацiя про фiнансовi результати дiяльностi ПАТ «Комiнмет» за 2012 рiк наведена у «Звiтi
про фiнансовi результати».
Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан товариства та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв:
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного
капiталу: не приймалося ;
- прийняття рiшення про викуп власних акцiй: - не вiдбувалося;
- факти лiстiнгу /делiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi: - немає;
- отримання позики або кредиту на суму, перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента: - немає;
- змiна складу посадових осiб емiтента: у 2012 роцi вiдбувалися змiни у складi посадових осiб, про що
оприлюднено iнформацiю 20.04.2012року;
- змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: - не вiдбувалася;
- рiшення емiтента про утворення, припинення дiї його фiлiй, представництв: не приймалося;
- рiшення вищого органу емiтента про зменшення розмiру статутного капiталу: не приймалося;
- порушення справи про банкрутство емiтента, внесення ухвали про його санацiю: у звiтному роцi не
порушувалося;
- рiшення вищого органу емiтента про припинення або банкрутство емiтента: у звiтному роцi не
приймалося.
Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до вимог при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2012 р., що наведена в iнформацiї
емiтента не вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв аудитором не виявлено суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю не
встановлено.
Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя про значнi правочини емiтента вiдповiдає вимогам законодавства,
нормам статуту та прийнятим рiшенням учасникiв.
Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння є достовiрної та вiдображає
дiйсний стан корпоративного управлiння. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту не створений.
Аудитор пiдтверджує, що при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнцi ризикiв
суттєвого викривлення, в тому числi в наслiдок шахрайства.
Основнi вiдомостi про аудитора й аудиторську перевiрку:
Аудитор: Куцабiна Галина Сергiївна
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi
послуги, виданого Аудиторською палатою України: №2634 видане 22.06.2001р., чинне до 26.05.2016р.;
сертифiката аудитора: №003494 серiя А дата видачi 28.05.1998 р., чинний до 28.05.2017р.;мiсце
проживання: 49087, м. Днiпропетровськ, вул. С. Ковалевської, буд. 61, кв. 62; телефон (факс): (056) 725-3021.
Дата i номер договору на проведення аудиту: вiд 26.02.2013р. №08-А.
Дата початку аудиту: 26.02.2013р., дата закiнчення аудиту: 25.04.2013р.
Пiдпис аудитора Г.С. Куцабiна
Дата аудиторського висновку 25.04.2013р.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1. Сфера дiяльностi
Повне найменування : Публiчне акцiонерне товариство "Днiпропетровський металургiйний завод iменi
Комiнтерну"
Скорочене найменування : ПАТ "КОМIНМЕТ"
Засновник – Держава у особi Мiнiстерство Промисловостi України.
Мiсцезнаходження: Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Комiнтерну, 7
Дата первинної реєстрацiї – 03.04.1998р.
Основними видами дiяльностi Товариства згiдно КВЕД є:
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтiнгiв зi сталi;
52.10 - Складське господарство
24.32 - Холодний прокат вузької штаби
2 Основи пiдготовки фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi МСФЗ).
Основа складання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за
винятком оцiнки окремих фiнансових iнструментiв по поточним ринковим цiнам, згiдно МСФЗ № 39
«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Функцiональна валюта та валюта подання
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою ПАТ "КОМIНМЕТ".
Вся фiнансова iнформацiя представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо
не вказано iнше.
Припущення щодо функцiонування ПАТ "КОМIНМЕТ" в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що ПАТ "КОМIНМЕТ" буде продовжувати
свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та
погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi.
При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, ПАТ "КОМIНМЕТ" функцiонує в
нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової економiчної кризи. Стабiлiзацiя економiчної
ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що будуть
здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд
України для подолання кризи. У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи
неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан ПАТ
"КОМIНМЕТ". В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть
вiдшкодування вартостi активiв ПАТ "КОМIНМЕТ"та здатнiсть ПАТ "КОМIНМЕТ" обслуговувати i
платити за своїми боргами в мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає
нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде
повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, ПАТ "КОМIНМЕТ"
застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є
обов’язковими для застосування при складаннi рiчної звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2012 р. Застосування
доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику,
фiнансовий стан чи результати дiяльностi ПАТ "КОМIНМЕТ".
Змiни в облiковiй полiтицi
ПАТ "КОМIНМЕТ" вперше застосувала МСФЗ. В зв’язку з цим, застосування облiкової полiтики, яка була
використана при пiдготовцi даної фiнансової, а також застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй не є
змiною облiкової полiтики.
3 Основнi положення облiкової полiтики
Облiкова полiтика визначена наказом №7 вiд 03.01.2012року. Облiкова полiтика послiдовно
застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi.
Нематерiальнi активи
До складу нематерiальних активiв належать iншi нематерiальнi активи (програмнi забезпечення та вартiсть
лiцензiй ). Облiк нематерiальних активiв формується вiдповiдно до МСБО №38 "Нематерiальнi активи",
амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.

Основнi засоби
Основнi засоби основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї й
накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Збiльшення вартостi об’єкту основного засобу внаслiдок переоцiнки у звiтному роцi не вiдбувалося.
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного
використання кожного об’єкту основних засобiв.
Основнi засоби, якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були понесеннi на
їх придбання (створення). Основнi засобi, якi на дату звiтностi не введенi в експлуатацiю, не
амортизуються.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв
аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та за необхiднiстю коректуються.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств
вiдповiдно до МСБО , вартiсть iнвестицiй на дату балансу становить 35тис.грн.
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату ПАТ "КОМIНМЕТ" визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу.
Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру
збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з
двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання
активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не
генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються
iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного
вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi
вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу майбутнi грошовi потоки дисконтуються за
ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi
та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та
збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого
зменшилася.
На кожну звiтну дату ПАТ "КОМIНМЕТ" визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд
зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума
очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому
випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного
вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному
випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не
може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у
випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi
визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi майбутнi
амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть
активу за вирахуванням залишкової вартостi на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Запаси
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв
при вибуттi здiйснюється з використанням методу середньозваженої оцiнки. Чиста вартiсть реалiзацiї являє
собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат
на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою
створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю,
зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне
свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв
дебiтора) того, що ПАТ «Комiнмет» не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки.
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву.
Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, грошовi кошти на поточних банкiвських
рахунках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном
погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi
характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.

Кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується). Поточнi
забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсацiї
невикористаних вiдпусток.
Резерви
Резерви визнаються, якщо ПАТ "КОМIНМЕТ" має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне),
що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде
потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо
ПАТ «Комiнмет» передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за
договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли
одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi
про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi
грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає,
коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то
збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Доходи
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;
ПАТ "КОМIНМЕТ" не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також
реальний контроль над проданими товарами; i витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з
операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив,
класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi
про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом
термiну оренди.
Витрати
Витрати також вiдображаються за методом нарахування.
Чистi фiнансовi витрати
Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам,
прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi
про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в
момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений
податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за
перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi
власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку.
4 Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
ПАТ «Комiнмет» пiдготувало фiнансову звiтнiсть, яка вiдповiдає МСФЗ вiдносно звiтних перiодiв, якi
закiнчуються 31 грудня 2012 р. разом з порiвнювальною iнформацiєю станом на 31 грудня 2011 р. При
пiдготовцi наданої фiнансової звiтностi вступний звiт про фiнансовий стан був пiдготовлений на 1 сiчня
2012 р.- дату переходу ПАТ «Комiнмет» на МСФЗ.
4.1.Iнформацiя про залишкову вартiстю основних фондiв
Найменування основних засобiв
Власнi основнi засоби (тис. грн.)
на 01.01.2012р.
на 31.12.2012р.
1. Виробничого призначення:
322646
305010
будiвлi та споруди
114251
119106
машини та обладнання
196467
177737
транспортнi засоби
4192
1471
iншi
7736
6696
2. Невиробничого призначення:
8134
7450
будiвлi та споруди
7823
7257
машини та обладнання
39
13

транспортнi засоби
iншi
Усього

20
252
330780

0
180
312460

Структура основних засобiв у 2012 роцi не змiнилася. Нарахування зносу основних проводиться за
прямолiнiйним методом, сума зносу основних засобiв станом на 31 грудня 2012 року складає 554427
тис.грн., що становить 64,2% вiд первiсної вартостi основних засобiв.
4.2.Запаси – склад запасiв (тис.грн.)
Складовi запасiв
31.12.2011р.
31.12.2012р.
Сировина i матеріали
64430
103702
Пальне
57
66
Тара i тарнi матерiали
48
46
Запаснi частини
6597
6936
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
588
495
Незавершене виробництво
56816
54712
Товари
88
1054
Усього
128624
167011
4.3. Дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи (тис.грн.)
Класифiкацiя за строками непогашення:
31.12.2011р.
31.12.2012р.
До 12 мiсяцiв
45651
38822
вiд 12 до 18 мiсяцiв
4
329
вiд 18 до 36 мiсяцiв
34
9
Резерв сумнiвних боргiв
-99
-47
Усього
45590
36113
4.4. Iнша дебiторська заборгованiсть
Склад iншої дебiторської заборгованостi (тис.грн.):
31.12.2011р.
31.12.2012р.
До 12 мiсяцiв
199327
123963
вiд 12 до 18 мiсяцiв
1
2
вiд 18 до 36 мiсяцiв
297
293
Iншi сплаченi аванси
Усього
199625
124258
4.5.Грошовi кошти на їх еквiваленти
Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв (тис. грн.)
Статтi
31.12.2011
31.12.2012
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi
988
222
Грошовi кошти в iноземнiй валютi
Усього
988
222
4.6.Власний капiтал
Станом на 31.12.2012 року власний капiтал складається iз статутного капiталу – 117863тис.грн, додаткового
капiталу – 165130тис.грн., непокритого збитку – 324716тис.грн.
На розмiр власного капiталу у звiтному роцi вплинули: проведенi коригування непокритого збитку
внаслiдок виправлення помилок на суму 16449тис.грн.( згiдно МСБО №8 «Виправлення помилок») ;
вiднесення часки додаткового капiталу на непокритий збиток у розмiрi 6763тис.грн. (сума дооцiнки
списаних основних фондiв), отримання збитку вiд господарської дiяльностi за 2012рiк 9664тис.грн. Разом
власний капiтал товариства зменшився станом за 2012 рiк на 26113тис.грн. (в тому числi з урахуванням
виправлення помилок минулих перiодiв) й станом на 31.12.2012 року має вiд’ємне значення у розмiрi 41723
тис.грн..
4.7. Забезпечення
Склад забезпечень
31.12.2011р.
31.12.2012р.
Забезпечення для оплати вiдпусток
849
2265
Забезпечення матерiального забезпечення
При виходi на пенсiю
909
1111
Усього
1758
3376
4.8.Поточнi зобов’язання товариства складаються (тис.грн.):
31.12.2011р.
31.12.2012р.

Заборгованiсть по короткостроковим кредитам банкiв
54331
38366
Заборгованiсть по векселям виданим
16056
заборгованiсть за товари, послуги
191201
178106
Заборгованiсть за податками
1206
2255
Заборгованiсть з оплати працi
3171
3572
Заборгованiсть iз страхування
1683
1832
з одержаних авансiв
11105
89970
iншi поточнi зобов’язання
81932
215022
Усього
360685
529123
4.9. Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг
За 2012 рiк доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 1266509тис.грн. Собiвартiсть
реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 1170499тис.грн. , валовий прибуток 96010тис.грн.,
iншi операцiйнi доходи 141885тис.грн. Адмiнiстративнi витрати - 35331тис.грн., витрати на збут
21423тис.грн., iншi оперативнi витрати 151119тис.грн. Товариство отримало прибуток вiд операцiйної
дiяльностi в сумi 30022тис.грн. З урахуванням iнших доходiв та витрат за 2012 рiк товариством отриманий
збиток вiд дiяльностi у розмiрi 9664тис.грн.
4.10. Iншi операцiйнi доходи (витрати)
Склад iнших операцiйних доходiв (витрат), отриманих за рiк, що закiнчується 31.12. 2012 року (тис.грн.)
Елементи iнших операцiйних доходiв
2011р.
2012р.
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв
753
593
Операцiйна курсова рiзниця
26
1
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
327352
139509
Iншi доходи
14369
1513
Утримання об’єктiв житлово-комунального призначення
222
182
Штрафи, пенi, неустойки
87
Елементи iнших операцiйних витрат
Штрафи, пенi, неустойки
12458
30
Витрати вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
358109
134144
Операцiйна курсова рiзниця
127
503
Утримання об’єктiв житлово-комунального призначення
2691
2532
Iншi витрати
23820
12782
4.11. Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати товариства складаються iз витрат по сплатi вiдсоткiв.
5. Операцiї з пов’язаними сторонами
У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються
пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на
дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної
можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй
формi.
Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та
умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами.
Пов’язанi сторони у ПАТ «Комiнмет» вiдсутнi.
6. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Податкова система
На даний момент в Українi дiє Податковий кодекс. Вiн вступив в силу з 1-го сiчня 2011 року. Даний
нормативний документ повнiстю змiнив принцип нарахування податку на прибуток та внiс значнi змiни до
норм, якi регулюють справляння iнших податкiв та обов’язкових платежiв. Податки та нарахування, що
сплачуються ПАТ «Комiнмет», включають податок на прибуток, нарахування на фонд заробiтної плати, а
також iншi податки i збори. Також наявна рiзнополярна судова практика щодо багатьох питань, якi
виникають в процесi оподаткування. Iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм серед
державних органiв (наприклад, податкової адмiнiстрацiї та її iнспекцiй), що викликає загальну
невизначенiсть i створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових
декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення i
валютного регулювання), пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в
законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи i пенi в значних об'ємах. Перерахованi чинники
визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно суттєвiших, нiж iснують в країнах з
розвиненiшою податковою системою.
Юридичнi зобов'язання

В ходi звичайної дiяльностi ПАТ «Комiнмет» звертається до судових органiв з позовами i претензiями з
метою повернення боргiв за наданi послуги та реалiзовану продукцiю.
7. ЧИННИКИ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ
Чинники фiнансових ризикiв
Основнi фiнансовi зобов'язання ПАТ «Комiнмет» включають кредиторську заборгованiсть. Вказанi
фiнансовi зобов'язання призначенi, головним чином, для забезпечення фiнансування дiяльностi ПАТ
«Комiнмет». ПАТ «Комiнмет» має рiзнi фiнансовi активи, наприклад: дебiторську заборгованiсть, грошовi
кошти, якi виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi ПАТ «Комiнмет».
Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки фiнансового ринку України
i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати дiяльностi ПАТ «Комiнмет».
Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками в процесi своєї дiяльностi полягають у визначеннi ПАТ
«Комiнмет» лiмiтiв ризикiв та встановлення контролю над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Метою
управлiння операцiйними i юридичними ризиками є забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх
процедур i полiтики, направлених на приведення цих ризикiв до мiнiмуму.
Управлiння капiталом
ПАТ «Комiнмет» розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових
ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi ПАТ «Комiнмет» продовжувати
функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення
фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку ПАТ «Комiнмет». Полiтика ПАТ
«Комiнмет» по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури
з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу.

