


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 X 

е) інформація про рейтингове агентство X 

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 X 

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 емітент  

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. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу 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. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності  

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 

1.є) Iнформацiя про органи управлiння не надається.  
9.б) Облiгацiї не випускались.  
9.в) Iншi цiннi папери не випускались.  
9.г) Похiднi цiннi папери не випускались.  
9.г') Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались.  
9.д) Сертифiкати не видаються, форма iснування акцiй бездокументарна, iншi цiннi папери не 
випускались.  
12. Борговi цiннi папери не випускались.  
13. Iпотечнi цiннi папери не випускались.  
15-19. Iпотечнi облiгацiї не випускались.  
Звiт про фiнансовi результати Ф-2 роздiл III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ 
ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ вказанi статтi форми необхiдно читати так:  
Назва статтi                                                                   Код рядка    За звiтний перiод    За попереднiй перiод  
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй                          300              2759625600                2759625600  
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй    310              2759625600                2759625600  
29. Цiльовi облiгацiї не випускались.  
Привiлейованi акцiї Товариством не випускались, дивiденди за привiлейованими акцiями не 
нараховуються та не виплачуються. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
ПАТ "IНГЗК" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 
50064 

3.1.5. Область, район 
Дніпропетровська, Iнгулецький 

3.1.6. Населений пункт 
м. Кривий Рiг 

3.1.7. Вулиця, будинок 
Рудна, 47 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

АЄ №105686 
3.2.2. Дата державної реєстрації 

17.01.1997 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

689906400.00 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

689906400.00 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 
3.3.2. МФО банку 

334851 
3.3.3. Поточний рахунок 

26009962484942 
  



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

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"  

3.3.5. МФО банку  

334851  

3.3.6. Поточний рахунок  

26009962482063  

3.4. Основні види діяльності 
13.10.0 Добування залiзних руд 

  
  

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 

Розробка Iнгулецького родовища з видобування магнетитових 
кварцитiв для отримання ЗРК 

№ 
391210 24.01.2008 

Державна 
геологiчна 

служба 
02.01.2013 

Опис 

Прогнозується в майбутньому подовжити термiн 
дiї лiцензiї згiдно з умовами дiючого 
законодавства, та перспективними планами 
розвитку гiрничо-добувних робiт. 

  

Розробка родовища з видобуванням магнетитових кварцитiв для 
отримання ЗРК № 1932 14.07.1999 

Державний 
комiтет 

України по 
геологiї i 

використанню 
надр 

14.07.2017 

Опис 

Прогнозується в майбутньому подовжити термiн 
дiї лiцензiї згiдно з умовами дiючого 
законодавства, та перспективними планами 
розвитку гiрничо-добувних робiт. 

  

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

Ассоцiацiя "Укррудпром" 50000, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, пр. Карла Маркса, 1 

Опис 

Асоцiацiя "Укррудпром" створена з метою координацiї господарської 
дiяльностi Учасникiв шляхом централiзацiї окремих функцiй для 
пiдвищення ефективностi дiяльностi Учасникiв та галузi в цiлому, 
здiйснення окремих видiв дiяльностi для прiоритетного задоволення потреб 
Учасникiв. Предмет дiяльностi та функцiї Асоцiацiї визначаються її 
Статутом. Асоцiацiя є вiльною до вступу (виходу) нових учасникiв 
(засновникiв) на засадах дотримання ними установчих документiв 
Асоцiацiї. Учасники зберiгають за собою повну господарську та фiнансову 
самостiйнiсть, права юридичної особи, здiйснюють свою дiяльнiсть у 
вiдповiдностi до чинного законодавства та своїми установчими 



документами, а також з урахуванням прийнятих на себе зобов'язань при 
вступi до Асоцiацiї та рiшень прийнятих на Загальних зборах Асоцiацiї. 

  

Мiжвiдомча асоцiацiя "Укрвибухпром" 03033, м. Київ, вул. Лютеранська, 3 

Опис 

Мiжвiдомча Асоцiацiя "Укрвибухпром" є договiрним господарським 
об'єднанням, створеним з метою постiйної координацiї господарської 
дiяльностi пiдприємств та органiзацiй, що об'єдналися, в сферi поводження 
з вибуховими матерiалами та в сферi промислової безпеки в гiрничо-
видобувнiй та буро-вибуховiй промисловостi. Основною метою дiяльностi 
асоцiацiї є представлення iнтересiв засновникiв та членiв асоцiацiї в 
органах законодавчої та виконавчої влади, сприяння розвитку вiдкритого i 
рiвно доступного ринку у сферi поводження з вибуховими матерiалами в 
гiрничо-видобувнiй та буро-вибуховiй промисловостi, в сферi промислової 
безпеки шляхом розробки, впровадження i забезпечення членами асоцiацiї 
єдиних обов'язкових правил, вимог i стандартiв дiяльностi в рамках 
чинного законодавства України. Реалiзацiя цiєї мети здiйснюється через 
добровiльне об'єднання на умовах домовленостi. Метою створення 
асоцiацiї є досягнення її Членами єдностi iнтересiв щодо координацiї 
сумiсних дiй у сферi поводження з вибуховими матерiалами в гiрничо-
видобувнiй та буро-вибуховiй промисловостi, в сферi промислової безпеки, 
в рамках чинного законодавства України, сприяння розвитку вiдкритого i 
рiвно доступного ринку у сферi поводження з вибуховими матерiалами, в 
сферi промислової безпеки шляхом розробки, впровадження i забезпечення 
виконання Членами асоцiацiї єдиних обов'язкових правил, вимог i 
стандартiв дiяльностi. 

  

ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТОДАВЦIВ 
"СОЮЗ МЕТАЛУРГIВ 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI" 
50064, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул.Рудна, 47 

Опис 

Основною метою створення та дiяльностi органiзацiї є об'єднати 
работодавцiв-власникiв пiдприємств металургiйного комплексу 
Днiпропетровської областi на засадах добровiльностi та рiвнопрвностi та 
представляти i захищати економiчнi, соцiальнi та iншi iнтереси 
роботодавцiв на обласному рiвнi, а також здiйснювати координацiю та 
консолiдацiю дiй своїх членiв у сферi соцiально-трудових вiдносин. 
Основним завданням Органiзацiї є забезпечення представництва та захист 
законних iнтересiв i прав роботодавцiв у вiдносинах з органами державної 
влади та органами мiсцевого самоврядування, професiйними спiлками, їх 
об'єднаннями та iншими органiзацiями; Членами Органiзацiї є її 
засновники, а також членами Органiзацiї можуть бути роботодавцi, що 
вступили до Органiзацiї у порядку, передбаченому Статутом. Органiзацiя є 
неприбутковою громадською органiзацiєю, яка об'єднує роботодавцiв 
пiдприємств металургiйного комплексу Днiпропетровської областi на 
засадах добровiльностi та рiвноправностi з метою представництва i захисту 
їх прав та iнтересiв. Дiяльнiсть Органiзацiї здiйснюється вiдповiдно до 
чинного законодавства України. Дiяльнiсть Органiзацiї поширюється на 
територiю Днiпропетровської областi. 

  

ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНIЗАЦIЯ РАБОТОДАВЦIВ 

ПIДПРИЄМСТВ ГIРНИЧОДОБУВНОЇ 
ГАЛУЗI УКРАЇНИ 

50036, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Мелешкiна, 14 А 

Опис 

Представництво i захист iнтересiв власникiв та їх органiзацiй - 
роботодавцiв гiрничодобувної промисловостi у Днiпропетровськiй областi 
України у економiчних, соцiально-трудових та iнших вiдносинах, захист їх 
законних прав та iнтересiв, а також координацiя та консолiдацiя дiй членiв 
Органiзацiї для досягнення позитивних результатiв їхньої дiяльностi та 
посилення їх впливу на процесс формування соцiально-економiчної 



полiтики, вдосконалення соцiально-трудових вiдносин та розвитку 
соцiального партнерства в Українi. 

  

3.7. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 
рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 
агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 
емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

FitchRaitings міжнародне рейтингове 
агентство 19.10.2011 AA+(ukr) 

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) 

Засновник-Регiональне 
вiддiлення Фонду державного 

майна України по 
Днiпропетровськiй областi 

13467337 
49000м. 

ДнiпропетровськКомсомольська, 
58 

0.000000000000 

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 

засновнику та/або учаснику 
(від загальної кількості) 

д/н д/н д/н д/н 0.000000000000 

Усього 0.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 5942 Чисельнiсть 
працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 36 Чисельнiсть працiвникiв, якi 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 44 Фонд оплати працi за 2011р. 
- 331014,90 тис.грн. Фонд оплати працi за 2010р. - 319301,20 тис.грн. Кадрова програма ПАТ 
"IНГЗК" спрямована на забезпечення вiдповiдностi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним 
потребам пiдприємства. Система забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв для створення 
оптимальних умов для ефективної дiяльностi персоналу пiдприємства та рацiонального 
використання трудового потенцiалу передбачає навчання при вiддiлi пiдготовки кадрiв за 
основними видами та напрямками: 1. Пiдготовка працiвникiв за новими професiями - включає в 
себе первинну професiйну пiдготовку (навчання осiб якi не мають професiї) та перепiдготовку 
(навчання працiвникiв що мають професiю з метою отримання нової у разi вiдсутностi 
пiдготовлених працiвникiв необхiдних професiй); 2. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв - 
здiйснюється на виробничо-технiчних курсах, курсах цiльового призначення безпосередньо на 
пiдприємствi або у других навчальних закладах з метою присвоєння бiльш високого професiйного 
розряду та розширення сфери обов'язкiв за основною професiєю; 3. Навчання керiвникiв та 
спецiалiстiв метою якого є пiдвищення їхньої квалiфiкацiї як на власному пiдприємствi так i в 
iнших установах. Основнi види пiдвищення квалiфiкацiї - це спецiалiзацiя, довготермiнове та 
короткострокове навчання як на пiдприємствi так i в iнших органiзацiях. Процес навчання 
персоналу має безперервний характер та проводиться протягомвсiєї трудової дiяльностi з метою 
поступового розширення та поглиблення знань, умiнь та навичок у згiдностi з потребами 
виробництва Для здiйснення роботи в напрямку пiдготовки та пiдвищення квалiфiкiцiї кадрiв 



створено учбово-методичну раду як координуючий орган, що сприяє виявленню, узагальненню та 
розповсюджуванню передового досвiду для покращення системи професiйного навчання, 
безперервного росту мастерства персоналу, пiдвищення ефективностi виконання та якостi робiт. 
Для найбiльш рацiонального використання спецiалiстiв, пiдвищення ефективностi їч працi та 
вiдповiдальностi, подальшому покращенню пiдбору та пiдготовки кадрiв, пiдвищення їх дiлової 
квалiфiкацiї проводиться атестацiя персоналу згiдно внутрiшнiх стандартiв. З метою набуття знань 
та досвiду роботи на посадах бiльш високого рiвня органiзовується стажування спецiалiстiв у 
структурних пiдроздiлах пiдприємства. Щорiчно розробляється "Програма адаптацiї молодих 
спецiалiстiв ПАТ "IНГЗК", з метою надання допомоги в адаптацiї до нових умов працi та культури 
ПАТ "IНГЗК", iнформування о системах корпоративного менеджменту бiзнес-процесiв на 
пiдприємствi вцiлому та в структурних пiдроздiлах. Для стимулювання пiдвищення рiвня 
професiйного мастерства, закрiплення кадрiв на пiдприємствi та професiйної орiєнтацiї молодi 
щорiчно проводиться конкурс "Кращiй за професiєю". Реалiзуються програми спрямованi на 
забезпечення наявностi внутрiшнiх кандидатiв для просування на ключовi керiвнi позицiї та для 
запобiгання вiдтоку перспективних працiвникiв. В рамках корпоративної соцiальної 
вiдповiдальностi, для виявлення потенцiальних талантiв серед випускникiв шкiл та вищiх учбових 
закладiв, для забезпечення висококвалiфiкованими кадрами розроблена "Програма "Школа - ВУЗ - 
Комбiнат" ПАТ "IНГЗК".  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 

Генеральний директор 
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Левiцький Андрiй Павлович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АК № 950751 06.07.2000 Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України 

6.1.4. Рік народження** 
1965 

6.1.5. Освіта** 
Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
14 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВ "Метiнвест Холдiнг", начальник управлiння виробництва структурного пiдроздiлу 
Гiрничорудного дiвiзiону, м. Кривий Рiг 
6.1.8. Опис 

Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є 
Генеральний директор. Вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, вирiшення яких 
вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Несе 
персональну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства, за виконання покладених на 
Товариство завдань та прийнятi рiшення. За виконання обов'язкiв Генеральному директору 
Товариства щомiсячно виплачується заробiтна плата, додатковi виплати за рахунок пiдприємства у 
розмiрi, визначеному в укладенному контрактi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Часткою у Статутному капiталi ПАТ "IНГЗК" не володiє. 



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

6.1.1. Посада 
Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Кошеленко Олег Федорович 

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

СЮ № 215084 22.03.2011 Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України 
6.1.4. Рік народження** 

1940 
6.1.5. Освіта** 

Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

38 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Наглядової Ради ВАТ "IНГЗК". Обраний з 22 березня 2008р. до складу Наглядової ради. 
6.1.8. Опис 

Наглядова рада контролює i регулює дiяльнiсть Генерального директора в межах повноважень, 
визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради 
керує роботою ради. За свою дiяльнiсть члени Наглядової ради винагороду не отримують. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 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 
Нусiнов Володимир Якович 

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

АК № 024463 16.02.1998 Iнгулецьким РВ Криворiзького МУ УМВС України 
6.1.4. Рік народження** 

1953 
6.1.5. Освіта** 

Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

22 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Попередня посада яку обiймала призначена особа: директор з корпоративних прав ЗАТ "Смарт-
Холдiнг" Обраний з 20 березня 2009р. до складу Наглядової ради. 
6.1.8. Опис 

За свою дiяльнiсть члени Наглядової ради винагороду не отримують. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 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 

Кривошеєв Олександр Васильович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АЕ № 811995 22.10.1997 Iнгулецьким РВ Криворiзького МУ УМВС України 

6.1.4. Рік народження** 
1939 

6.1.5. Освіта** 
Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
46 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Член Наглядової ради ВАТ "IНГЗК". Обраний з 22 березня 2008р. до складу Наглядової ради. 

6.1.8. Опис 
За свою дiяльнiсть члени Наглядової ради винагороду не отримують. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 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 

Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Трусевич Юрiй Вiкторович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АМ № 869666 26.04.2002 Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України 

6.1.4. Рік народження** 
1977 

6.1.5. Освіта** 
Вища 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу з мiжнародних стандартiв та фiнансової звiтностi ВАТ "IНГЗК". 
6.1.8. Опис 

Отримує винагороду згiдно трудового договору. Акцiями ПАТ "IНГЗК" не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 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 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 
Наглядової 

ради 

Кошеленко 
Олег 

Федорович 

СЮ 215084 22.03.2011 
Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС 

України 
20.08.2010 428000 0.01551000000 428000 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Нусiнов 
Володимир 

Якович 

АК 024463 16.02.1998 
Iнгулецьким РВ Криворiзького 

МУ УМВС України 
20.08.2010 300007 0.01087000000 300007 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Кривошеєв 
Олександр 
Васильович 

АЕ 811995 22.10.1997 
Iнгулецьким РВ Криворiзького 

МУ УМВС України 
20.08.2010 1000 0.00004000000 1000 0 0 0 

Генеральний 
директор 

Левiцький 
Андрiй 

Павлович 

АК 950751 26.07.2000 
Центрально-Мiським РВ 

Криворiзького МУ УМВС 
України 

 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Трусевич Юрiй 
Вiкторович 

АМ 869666 26.04.2002 
Жовтневим РВ Криворiзького 

МУ УМВС України 
 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 729007 0.02642000000 729007 0 0 0 

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



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

Кількість за видами акцій 
Найменування 

юридичної особи 
Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на 

пред'явника 

Метiнвест Б.В./Metinvest 
B.V. 24321697 

2514 JM м. Гаага 
Александрштраат, 

23 
20.08.2010 2277043992 82.51279000000 2277043992 0 0 0 

МАДЖОРОНЕ 
ТРЕЙДИНГ 

ЛИМИТЕД/MAJORONE 
TRADING LIMITED 

173605 

3035 П.К. м. 
Лiмассол Зiнас 

Кантер енд 
Орiгенус 

20.08.2010 476083132 17.25173000000 476083132 0 0 0 

Кількість за видами акцій 
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 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на 

пред'явника 

д/н д/н д/н д/н  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 2753127124 99.76452000000 2753127124 0 0 0 

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



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

чергові позачергові Вид загальних 
зборів* X  

Дата 
проведення 24.03.2011 

Кворум 
зборів** 99.797170000000 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2010 рiк. 3. Звiт та висновки Ревiзора стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 
рiк. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. Згiдно затвердженого 
регламенту оголошена перерва у роботi загальних зборiв до 12-00 30 березня 2011р., пiсля перерви 
робота загальних зборiв акцiонерiв поновлена. 5. Визначення порядку розподiлу прибутку за 
результатами дiяльностi Товариства у 2010 роцi. 6. Визначення порядку розподiлу нерозподiленого 
прибутку Товариства минулих рокiв. 7. Про змiни у складi органiв управлiння Товариства. 8. Про 
приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi 
товариства". 9. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства (у зв'язку зi змiнами типу 
Товариства i приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi 
Товариства". 10. Про скасування та затвердження внутрiшнiх Положень Товариства. 11. Попереднє 
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одноко року з дня 
проведення даних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Всi 
питання порядку денного розглянутi, та по всiм питанням загальними зборами акцiонерiв винесенi 
вiдповiднi рiшення. Питання порядку денного для розгляду на загальних зборах внесенi Наглядовою 
радою. 

 
чергові позачергові Вид загальних 

зборів* X  

Дата 
проведення 16.03.2012 

Кворум 
зборів** 99.797636000000 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 1.Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 2.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2011 рiк. 3.Звiт Наглядової Товариства за 2011 рiк. 4.Затвердження рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2011 рiк. 5.Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами 
дiяльностi Товариства у 2011 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру 
дивiдендiв за простими акцiями Товариства, а також визначення дати складання перелiку акцiонерiв, 
якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строку їх виплати. 6.Про внесення та 
затвердження змiн до Статуту Товариства. 7.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз 
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Всi питання порядку денного 
розглянутi, та по всiм питанням загальними зборами акцiонерiв винесенi вiдповiднi рiшення. Питання 
порядку денного для розгляду на загальних зборах попередньо затвердженi Наглядовою радою. 

 



9. Інформація про дивіденди 

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував 
звітньому 

 
за простими 

акціями 
за привілейованими 

акціями 
за простими 

акціями 
за привілейованими 

акціями 

Сума 
нарахованих 
дивідендів, грн. 

3358083000.000 0.000 3367388215.840 0.000 

Нарахування 
дивідендів на 
одну акцію, грн. 

1.217 0.000 1.220 0.000 

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 3415492076.800 0.000 1521904797.450 0.000 

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

16.03.2012  24.03.2011  

Дата виплати 
дивідендів 20.03.2012  24.03.2011  

Опис 

Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16.03.2012р., затверджено наступний строк виплати 
дивiдендiв за пiдсумками 2011 року: - дата початку строку виплати дивiдендiв - 20.03.2012 року; - 
дата закiнчення строку виплати дивiдендiв - 15.09.2012 року. - Встановити, що датою складення 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, є 16.03.2012 р. Затверджено наступний 
порядок виплати дивiдендiв акцiонерам: - акцiонерам - юридичним особам України дивiденди 
виплачуються шляхом перерахування на банкiвський рахунок пропорцiйно їх частцi у статутному 
капiталi на дату складення перелiку; - акцiонерам - фiзичним особам України дивiденди 
виплачуються на банкiвський рахунок або готiвкою з каси Товариства пропорцiйно їх частцi у 
статутному капiталi на дату складення перелiку; - акцiонерам - юридичним та фiзичним особам, 
що є нерезидентами України, дивiденди виплачуються або в нацiональнiй грошовiй одиницi - 
гривнi чи в iноземнiй валютi на iнвестицiйнi рахунки в банкiвських установах України або в 
iноземнiй валютi на рахунки в закордонних банках за офiцiйним курсом Нацiонального банку 
України на дату прийняття рiшення про виплату дивiдендiв пропорцiйно їх частцi у статутному 
капiталi на дату складення перелiку. Сума виплачених акцiонерам дивiдендiв у звiтному перiодi за 
пiдсумками роботи у 2000 - 2002р.р. та 2006 - 2010р.р. складає у загальному обсязi 3 415 492 
076,80 грн. За попереднiй перiод загальна сума виплачених дивiдендiв складає 1 521 904 797,45 
грн. Привiлейованi акцiї Товариством не випускались, дивiденди за привiлейованими акцiями не 
нараховуються та не виплачуються. 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

ТОВ "ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦIЙНЕ БЮРО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33575999 

Місцезнаходження 50027м. Кривий РiгДимитрова, 61/38 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 520429 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.03.2010 

Міжміський код та телефон (056) 401 15 59 

Факс 401 15 59 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам, якi були 
зареєстрованими особами у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв, 
зарахування на вiдкритi рахунки iменнi цiннi папери 
дематерiалiзованого випуску, та надання послуг щодо обслуговування 
рахункiв у цiнних паперах. Надання послуг щодо зберiгання 
документiв якi були пiдставою для внесення змiн до реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв. 

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

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ФОРУМ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23070374 

Місцезнаходження 53020с. ЛозуваткаЛенiна, 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№ 0733 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0564) 26 29 36 

Факс 26 25 86 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис Надання послуг з проведення незалежної аудиторської перевiрки 
iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть з метою складання 
аудиторського висновку про достовiрнiсть повноту та вiдповiднiсть 
законодавству фiнансової звiтностi. Свiдоцтво про внесення до 
реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити 
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть 
на ринку цiнних паперiв Серiя АБ № 001333, унесено до Реєстру 
вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 01.03.2011р. №198 

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

ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
АСКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997 

Місцезнаходження 03186м. КиївАвiаконструктора Антонова, 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ № 569988 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Держкомiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011 

Міжміський код та телефон (044) 599 99 01 

Факс 248 48 31 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Надання послуг з медичного страхування працiвникiв ПАТ "IНГЗК", 
та послуг в рамках єдиної програми страхування майна та збиткiв вiд 
перерви в виробництвi (лiцензiя АГ № 569967 вiд 26.04.2011р.) 

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

ПрАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107м. КиївТропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 498004 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585 42 40 

Факс 585 42 40 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Надання послуг щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: 
прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних 
паперiв, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах та 
окремого рахунку щодо викуплених емiтентом цiнних паперiв 
власного випуску, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на 
пiдставi розпоряджень Емiтента. 

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

ТОВ "ЮКК"АПРIОРI" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33557110 

Місцезнаходження 53800м. АпостоловоГагарiна, 59 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Не лiцензується 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Не лiцензується 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (056) 439 79 84 

Факс 439 78 84 



Вид діяльності Юридичнi послуги 

Опис Надання послуг з комплексного абонентного юридичного 
обслуговування по супроводженню дiяльностi ПАТ "IНГЗК". 

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

ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 03150м. КиївЧервоноармiйська, 72, оф. 6/96 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 581354 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.06.2011 

Міжміський код та телефон (044) 277 50 00 

Факс 277 50 01 

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

Опис Обмiн iнформацiєю стосовно Цiнних Паперiв, допуск Цiнних Паперiв 
до торгiвлi на ПФТС шляхом їх включення до Бiржового Списку, а 
також обiг Цiнних Паперiв на ПФТС (пiдтримання Цiнних Паперiв у 
Бiржовому Списку). Цiннi Папери пiдтримуються у Бiржовому 
Списку з їх включенням до Бiржового Реєстру або без їх включення 
до Бiржового Реєстру в залежностi вiд вiдповiдностi Цiнних Паперiв 
вимогам до лiстингових цiнних паперiв, визначеним Правилами 
ПФТС та нормативно-правовими актами Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку України. 

 



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 

28.04.2010 125/1/10 ДКЦПФР UA4000069710 
Акції 
Іменні 
прості 

Бездокументарна 
Іменні 0.250 2759625600 689906400.000 100.000000000000 

Опис 

29 вересня 2011р. Операцiйним управлiнням ПФТС, за iнiцiативою емiтента,прийнято рiшення про включення акцiй простих iменних ПАТ 
"IНГЗК" до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Перелiк цiнних паперiв, якi включенi до Бiржового Списку ПФТС 
без включеня до Бiржового Реєстру вiдповiдно до рiшеннн Операцiйного управлiння № 2909/2011/02 вiд 29.09.2011: 1. Тiкер - IGOK; Емiтент - 
ПАТ "IнГЗК"; Код ЄДРПОУ - 00190905; ISIN - UA 4000069710; Пiдстава - пункт 5.3. Правил ПФТС 

  



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнгулецький гiрничо-збагачувальний комбiнат" засновано 
вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 
Днiпропетровськiй областi вiд 9 сiчня 1997 року № 12/274-АО шляхом перетворення Iнгулецького 
державного гiрничо-збагачувального комбiнату у вiдкрите акцiонерне товариство, вiдповiдно до 
Указу Президента України вiд 19 березня 1996 року № 194/96 "Про завдання та особливостi 
приватизацiї державного майна в 1996р.", з метою забезпечення народного господарства України 
та iнших держав залiзорудним концентратом, а також одержання прибутку вiд усiх видiв 
виробничої, торгової, комерцiйної, фiнансової та iншої дiяльностi, дозволеної законодавчими 
актами України, з метою задоволення соцiальних i економiчних iнтересiв акцiонерiв та трудового 
колективу. Характерною особливiстю роботи в 2000 роцi є виконання плана приватизацiї згiдно 
наказа ФДМУ № 1838 вiд 05.09.2000р. В звiтному роцi господарча дiяльнiсть ПАТ 
"IНГЗК"виконувалась у вiдповiдностi з прiйнятою виробничою програмою, затвердженим рiчним 
бюджетом та фiнансовим планом пiдприємства. Напрямки дiяльностi ПАТ "IНГЗК" протягом 
перiоду iснування не змiнювались.Системи корпоративного менеджменту ПАТ "IНГЗК" 
сертифiкованi на вiдповiднiсть мiжнародним стандартам якостi (ISO 9001:2000), екологiї (ISO 
14001:2004) та промислової безпеки (OHSAS 18001). Iстотних та важливих подiй, таких як злиття, 
перетворення, подiл купiвля чи продаж значної частини активiв у статутному капiталi iнших 
юридичних осiб, процедур банкрутства та iнших протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. З 2002 
року орiєнтуючись на мiжнароднi стандарти пiдприємством впроваджено два кардинальних 
способи полiпшення якостi виробленої продукцiї та пiдвищення її конкурентноздатностi - введена 
в дiю стадiя сухої магнiтної сепарацiї, що дозволить вивести з обiгу 10% пустої породи що 
зменшить енергоємнiсть виробництва. В 2003р. з метою пiдвищення вмiсту залiза в товарному 
концентратi з 64% до 70% (при одночасному зниженнi змiсту оксиду кремнiю з 10,5%-9,6% до 
3,75%-3,0%) було введено в експлуатацiю комплекс магнiтно-флотацiйного доведення 
концентрату потужнiстю 3 млн. тонн на рiк. Крiм цього, на пiдприємствi введено у дiю комплекс 
по виробництву емульсiйної вибухiвки нового поколiння "Украiнiт". В 2009р. ПАТ "IНГЗК" 
визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу "100 кращiх товарiв України" в номiнацiї 
"Продукцiя виробничо-технiчного призначення". В 2010р. комбiнат очолив галузевий рейтинг 
"ТОП-100. Лiдери бiзнесу України", став переможцем регiонального конкурсу "Свiточ 
Приднiпров'я-2010" в номiнацiї "Краще промислове пiдприємство Приднiпров'я". Досягнуто 
iсторичний рiчний максимум виробництва високоякiсного концентрату в обсязi 15 млн. тон. В 
2011р. органiзацiйно-правова форма змiнена з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне 
акцiонерне товариство у вiдповiдностi до змiн в законодавствi України. 

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 
Органiзацiйно-структурна схема комбiнату має наступний вигляд: Управлiння - Гiрничо-
транспортний комплекс - Дробарно -збагачувальний комплекс - Цех шламового господарства - 
Блок допомiжних цехiв. Видобуток руди виконується вiдкритим способом з широким втiленням 
прогресивної циклiчно-поточної технологiї. Транспортування руди з глибоких горизонтiв кар'єра 
здiйснюється з використанням автомобiльного та конвейєрного транспорту до дробарно-
збагачувального комплексу. Прийняття в збагаченнi двох технологiй (з шаровим помолом та 
безшаровим) дає можливiсть маневрувати кiлькiсними та якiсними показниками концентрату, як 
для збiльшення вмiсту залiза, так i для обсягiв виробництва. До складу ПАТ "IНГЗК" входять 
наступнi структурнi пiдроздiли: 1. Кар'єр - видобування та навантаження гiрничої маси, укладання 
розкривних порiд на вiдвали; 2. Дробарна фабрика - подрiбнення рудної маси що надходить для 
збагачення, транспортування руди на збагачувальнi фабрики; 3. Рудозбагачувальна фабрика 1 - 



видобування магнiтосприйнятливих матерiалiв сухим та мокрим способом та знешламлювання 
промпродукта; 4. Рудозбагачувальна фабрика 2 - видобування магнiтосприйнятливих матерiалiв 
сухим та мокрим способом та знешламлювання промпродукта; 5. Цех технологiчного 
автотранспорту - доставка руди до мiсця приймання, перевезення розкривних порiд на 
перевантажувальнi пункти, будiвництво дамби шламосховища; 6. Автотранспортний цех - 
перевезення персоналу; 7. Залiзничний цех - перевезення гiрничої маси на вiдвал та дамбу 
шламосховища, транспортування концентрату; 8. Цех технiчного водопостачання та шламового 
господарства - мережi виробничого водопостачання та гiдротранспорта, перекачка хвостiв 
збагачення (пульпи) у хвостосховище; 9. Центральна комплексна лабораторiя - контроль за якiстю 
продукцiї; 10. Цех технологiчної диспетчеризацiї - забезпечення зв'язком; 11. Вiддiл технiчного 
контроля - контроль за якiстю продукцiї; 12. Цех мереж та пiдстанцiй; 13. Цех автоматизацiї 
технологiчних процесiв; 14. Цех Управлiння; 15. Цех пiдготовки виробництва; 16. Управлiння 
безпеки; 17. Управлiння капiтального будiвництва та ремонта; 18. Цех магнiтно-флотацiйного 
збагачення - з 02.12.2011р. виключено з органiзацiйної структури ПАТ "IНГЗК", введений в 
органiзацiйну структуру РЗФ-2 новим пiдроздiлом "Основний виробничий участок магнiто-
флотацiйного збагачення"; 19. СОАСС (спецiалiзована об'ектова аварiйно-рятiвна служба); 
Структурнi пiдроздiли, функцiї яких виведено в аутсорсiнг: 1. Енергоцех - забезпечення 
енергетичними ресурсами; 2. Ремонтно-будiвельний цех; 3. Цех поточних та капiтальних 
ремонтiв; 4. Цех рекультивацiї та благоустрою; 5. Торговий дiм; 6. Лiкувально-оздоровчий 
комплекс - цехова полiклiнiка; 7. Цех здоров'я; 8. Азовський оздоровчий комплекс; 9. ДОЛ 
"Альбатрос"; 10. Б/в "Стрелковое"; 11. Б/в "Майдан"; 12. Палац культури; 13. Палац спорту; 14. 
Технологiчна служба наладки дробарно-збагачувального обладнання. Значних змiн в 
органiзацiйнiй структурi пiдприємства порiвняно з попереднiм перiодом не вiдбувалось. 

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 не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до принципiв та методiв, передбачених 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, Законом "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV, а також iншими документами, що 
регламентують методологiю бухгалтерського облiку. Ведення податкового облiку здiйснюється на 
основi даних бухгалтерського облiку з дотриманням вимог податкового законодавства України, 
керуючись Законами України вiд 28.12.94р. № 335/94-ВР "Про оподаткування прибутку 
пiдприємств", Податковим кодексом України вiд 02.12.2010 року № 2755-VI. Облiкова полiтика на 
2011 рiк затверджена наказом по пiдприємству вiд 31.12.2010р. № 1101 та включає наступнi 
принципи: Здiйснення контролю над вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх 
господарських операцiй. Забезпечення безперервностi вiдображення господарських операцiй, 
застосовуючи комп'ютерну обробку первинних документiв i iнших облiкових регiстрiв за 
допомогою системи mySAP ERP. З метою забезпечення вiдповiдностi даних бухгалтерського 
облiку й звiтностi проводити iнвентаризацiю майна й фiнансових зобов'язань, у вiдповiдностi зi 
статтею 10 "Закону про бухгалтерський облiк" й iншими нормативними документами. 
Iнвентаризацiю активiв i зобов'язань проводити перед складанням рiчної фiнансової звiтностi 
пiдприємства, в обов'язковому порядку, з метою перевiрки їх наявностi й документального 
пiдтвердження, стану й оцiнки, визначення ефективностi окремих принципiв, методiв i процедур 
бухгалтерського облiку й розробки пропозицiй по змiнi окремих параметрiв облiкової полiтики на 
наступний звiтний перiод (рiк). При проведеннi iнвентаризацiйної роботи (планових i 
незапланованих iнвентаризацiй активiв i зобов'язань, списання основних засобiв, малоцiнних 
предметiв i iнших матерiальних цiнностей i т. п. керуватися щорiчним наказом "Про створення 
постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї". Вiдображення сумнiвної, безнадiйної заборгованостi в 
бухгалтерському й податковому облiку здiйснювати на пiдставi обов'язкового висновку 



юридичного вiддiлу. Виписку податкових накладних, ведення облiку податкових накладних у 
реєстрах отриманих i виданих податкових накладних покласти на податковий вiддiл. Установити, 
що пiдставою для ведення бухгалтерського облiку господарських операцiй є належним чином 
оформленi первиннi документи, що фiксують факти їх здiйснення. Затвердити План рахункiв 
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй комбiнату, iз 
правом додаткового введення субрахункiв, на пiдставi окремого розпорядження директора 
фiнансового. Установити границю iстотностi при вiдображеннi iнформацiї у фiнансовiй звiтностi в 
розмiрi 5 мiльйонiв гривен. Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно 
проводити аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi незалежною аудиторською фiрмою. Не 
провадити коригування iнформацiї попереднього звiтного перiоду для забезпечення порiвнянностi 
з даними поточного перiоду у зв'язку з виявленими помилками, якщо не iснує доказiв, того, що 
необхiдна iнформацiя була доступна до моменту затвердження, фiнансової звiтностi за 
вiдповiдний звiтний перiод. Вiдображати в облiку господарськi операцiї в тому перiодi, у якому 
були зданi в облiк первиннi документи. До основних засобiв i малоцiнних необоротних 
матерiальних активiв вiдносити матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує iз метою 
використання в процесi виробництва , наданнi послуг, здачi в оренду або для здiйснення 
соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного 
року й вартiстю понад 1000 грн. Основнi засоби облiковуються по справедливiй вартостi за 
вирахуванням послiдуючої амортизацiї та знецiнення. Подальше надходження основних засобiв 
облiковується по первiснiй вартостi (витрати безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв). 
Припинення визнання ОЗ вiдбувається пiсля їх вибуття або у тих випадках, коли подальше 
використання актива, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Облiковою одиницею 
бухгалтерського облiку основних засобiв - вважати об'єкт основних засобiв. Для складних, 
багатокомпонентних об'єктiв основних засобiв використовувати метод покомпонентного облiку, 
згiдно з яким компоненти основних засобiв, ураховуються як окремi об'єкти. Склад компонентiв 
основного засобу затверджується технiчними службами комбiнату окремим наказом по комбiнату. 
Для всiх компонентiв розраховувати iндивiдуальнi термiни корисної служби. Усi компоненти 
основного засобу вiдображати в складi тiєї групи основних засобiв, у якiй вiдображається й 
вiдповiдний основний об'єкт основних засобiв. Витрати на ремонт або обслуговування основних 
засобiв, якi здiйснюються для вiдновлення або збереження первiсно очiкуваних економiчних вигiд 
визнавати витратами звiтного перiоду. Такi витрати класифiкувати в такий спосiб: - Витрати на 
техобслуговування й утримання об'єктiв основних засобiв; - Поточний ремонт - ремонт, 
пов'язаний з пiдтримкою поточних нормативних показникiв експлуатацiї об'єктiв основних 
засобiв; - Капiтальний ремонт - ремонт, пов'язаний з вiдновленням первiсних нормативних 
показникiв експлуатацiї об'єктiв основних засобiв; Витрати на утримання i техобслуговування 
об'єктiв основних засобiв, а також витрати на поточний ремонт вiдображати в складi витрат 
виробництва, у тому перiодi в якому проведенi цi роботи й зданi документи в бухгалтерiю. Заходи 
щодо модернiзацiї, реконструкцiї, дообладнування, добудування, капiтального ремонту об'єктiв 
основних засобiв, якi призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд або збiльшенню 
строку корисного використання об'єкта, вiдносити на збiльшення первiсної вартостi об'єктiв 
основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом, згiдно 
строкiв корисного використання. Установити очiкуванi термiни корисного використання 
(експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв згiдно з зазначеними технiчним персоналом в актi 
приймання - передачi (внутрiшнього перемiщення) основних засобiв (форма № ОЗ-1). Переоцiнку 
об'єктiв основних засобiв пiдприємства здiйснювати згiдно стандарту 7 П(C)БО. Суму дооцiнки 
залишкової вартостi об'єкта включати до складу додаткового капiталу, а суму уцiнки - до складу 
витрат (за винятком випадкiв наведених у п.20) П(C)БО 7. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних 
фондiв не розраховувати i з метою амортизацiї прийняти рiвною 0. Лiквiдацiйна вартiсть та строки 
експлуатацiї активiв переглядаються та при необхiдностi коригуються на кожну звiтну дату. До 
нематерiальних активiв, згiдно П(C)БО 8 "Нематерiальнi активи" вiдносити активи, якi не мають 
матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi й утримуються пiдприємством з метою 
використання протягом перiоду бiльше одного року. Придбаний або отриманий нематерiальний 
актив вiдображати в балансi, якщо iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигiд, 



пов'язаних з його використанням, i його вартiсть може бути вiрогiдно визначена. Строк 
використання нематерiальних активiв визначати щодо кожного об'єкта окремо в момент 
зарахування на баланс виходячи з: - строку корисного використання подiбних активiв; - 
передбачуваного морального зношування; - правових або iнших подiбних обмежень щодо строкiв 
його використання й iнших факторiв. Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати 
прямолiнiйним методом. Здiйснювати переоцiнку нематерiальних активiв, по яких iснує активний 
ринок по справедливiй вартостi на дату балансу. Вiдносити до малоцiнних необоротних 
матерiальних активiв згiдно П(C)БО 7 "Основнi засоби" активи зi строком корисного 
використання бiльше одного року й вартiсть яких не перевищує 1 000 гривень. Облiк iнших 
необоротних матерiальних активiв вести по групах. Амортизацiю по малоцiнним необоротним 
матерiальним активам нараховувати в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 
вiдсоткiв його амортизуємої вартостi й вести облiк до мiсяця їх вилучення з активiв (списання, 
лiквiдацiї з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом. Матерiальнi активи, 
встановлений строк використання яких менше одного року, вважати малоцiнними й 
швидкозношуваними предметами. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що 
переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою 
органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i 
вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання. Одиницею облiку запасiв 
визначити найменування запасу. Визнання й первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, 
палива, комплектуючих виробiв, товарiв) здiйснювати вiдповiдно до П(C)БО 9 "Запаси". 
Здiйснювати оцiнку запасiв i вiдображати в бухгалтерському облiку й фiнансовiй звiтностi за 
найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Установити методи 
оцiнки вибуття запасiв: - Метод iдентифiкованої собiвартостi; - Метод середньозваженої 
собiвартостi - при реалiзацiї товарної продукцiї; - Здiйснювати оприбуткування iнших готових 
виробiв i попутної продукцiї - по плановiй собiвартостi, вiдходiв виробництва - за цiною 
можливого використання, залишкiв незавершеного виробництва - по фактичних витратах. Рух 
незавершеного виробництва готової продукцiї до моменту розрахунку фактичної собiвартостi 
вiдображати по плановiй собiвартостi. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва 
включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiднi 
виробничi накладнi витрати, розподiленi на основi нормальної виробничої потужностi без витрат 
по позиковим засобам. Витрати по доставцi й транспортуванню запасiв, якi не можливо прямо 
вiднести до партiї поставки ТМЦ, ураховувати на балансовому рахунку 29 "Транспортно-
заготiвельнi витрати". Транспортно-заготiвельнi витрати, якi можливо прямо вiднести до партiї 
поставки ТМЦ у момент оприбуткування включати в первiсну вартiсть запасiв. У перелiк ТЗР 
включати наступнi витрати: провiзна плата по залiзницi , витрати, пов'язанi з доставкою ТМЦ, 
страхування ризику транспортування запасiв, вiдряднi витрати, автотранспортнi перевезення, 
вантажно-розвантажувальнi роботи i т.д. Облiк iнших витрат, безпосередньо пов'язаних iз 
придбанням запасiв i доведенням їх до стану, у якому вони придатнi для подальшого 
використання, включати в первiсну вартiсть запасiв. При списаннi запасiв у виробництво й iншому 
їхньому вибуттi, транспортно-заготiвельнi витрати списувати вiдповiдно до П(C)БО 9 "Запаси". З 
метою бухгалтерського облiку зобов'язання роздiлити в такий спосiб: - на довгостроковi: 
довгостроковi кредити банкiв, вiдстроченi фiнансовi зобов'язання, iншi довгостроковi 
зобов'язання, договори оренди; - поточнi: короткостроковi кредити банкiв, поточна заборгованiсть 
по довгостроковим зобов'язання, короткостроковi векселi виданi, кредиторська заборгованiсть за 
товари, розрахунки, послуги, поточна заборгованiсть, по отриманих авансах, по розрахунках з 
бюджетом, для розрахункiв за позабюджетними платежами, за розрахунками по страхуванню по 
оплатi працi, по розрахунках з учасниками, iншi поточнi зобов'язання. Визнавати дебiторську й 
кредиторську заборгованiсть по методу нарахувань, тобто результати угод i iнших подiй визнавати 
при їхньому настаннi й ураховувати в тому звiтному перiодi, а також вiдображати у фiнансовiй 
звiтностi тих перiодiв, у яких вони вiдбулися. Дебiторську й кредиторську заборгованiсть 
роздiляти на короткострокову й довгострокову частину залежно вiд строку погашення. 
Короткостроковою заборгованiстю вважати заборгованiсть, яка повинна бути погашена в ходi 
нормального операцiйного циклу або в перiод 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншу заборгованiсть 



класифiкувати як довгострокову. Дебiторська заборгованiсть облiковуєтья по справедливiй 
вартостi, а в подальшому оцiнюється по амортизованiй вартостi з використанням методу 
ефективної процентної ставки за вiдрахуванням резерву на знецiнювання (створюється у випадках 
неможливостi отримати повну суму заборгованостi). У випадках якщо дебiторська заборгованiсть 
є безповоротною вона списується за рахунок резерву. Кредиторська заборгованiсть визнається та 
первiсно оцiнюється згiдно з полiтикою облiку фiнансових iнструментiв. В подальшому 
iнструменти з фiксованим строком погашення переоцiнюються по амортизованiй вартостi з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується з 
урахуванням витрат на проведення операцiй, премiй та дисконтiв при розрахунках. Оцiнку 
фiнансових iнвестицiй на дату балансу вiдображати в бухгалтерському облiку вiдповiдно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженим наказом 
МФ України вiд 26.04.00р. № 91. Облiк курсових рiзниць вiдображати в облiку згiдно стандарту 21 
П(С)БО "Вплив змiн валютних курсiв". Вести облiк i складати фiнансову звiтнiсть у нацiональнiй 
валютi України, гривнi. Усi операцiї в iноземнiй валютi спочатку враховувати в гривнях, за 
обмiнним курсом мiж гривнею й iноземною валютою на дату здiйснення операцiї (офiцiйний курс 
НБУ). На кожну звiтну дату: - Монетарнi статтi в iноземнiй валютi оцiнювати за курсом на звiтну 
дату; - Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, якi оцiнюються по iсторичнiй вартостi, 
ураховуються за курсом на дату здiйснення операцiї; - Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, 
облiк яких проводиться по справедливiй вартостi, ураховувати за курсом на дату визначення 
справедливої вартостi. Дохiд пiдприємства визнавати й нараховувати згiдно П(С)БО 15 "Дохiд". 
Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнавати виходячи зi ступеня завершеностi операцiї по 
наданню послуг на дату балансу. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї робити шляхом вивчення 
виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi 
пiсля оформлення акту виконаних робiт (надання послуг). Виручка вiд продажу продукцiї 
визнається у момент передачi ризикiв та вигод вiд володiння товаром що вiдбувається при 
вiдвантаженнi продукцiї. Використовуються стандартнi правила ИНКОТЕРМС - франко-
перевiзник (FCA) та доставка до кордону (DAF) якi визначають момент переходу ризикiв та вигод. 
Продаж враховується на основi цiн зазначених у специфiкацiях договорiв. Витрати вiдображати в 
бухгалтерському облiку вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 
"Витрати", затвердженим наказом МФ України вiд 31.12.99 р. № 318. Витрати,вiдображати в 
бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням вiдповiдного активу або збiльшення 
вiдповiдного зобов'язання. Витратами звiтного перiоду визнавати зменшення активу або 
збiльшення зобов'язання, яке привело до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком 
зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власникам), за умови, що цi витрати 
можуть бути вiрогiдно оцiненi. Витрати визнавати в тому звiтному перiодi, у якому визнанi 
доходи, для одержання яких вони понесенi. Витрати, якi неможливо прямо зв'язати з доходом 
певного перiоду, вiдображати в складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi. 
Затвердити перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, 
послуг), загальвиробничих витрат (перемiнних i постiйних), адмiнiстративних витрат на збут. 
Витрати майбутнiх перiодiв списувати на витрати на пiдставi окремих регламентуючих 
документiв. Фiнансовими витратами вiдповiдно до П(С)БО 31 "Фiнансовi витрати" вважати 
витрати на вiдсотки та iншi витрати пiдприємства, пов'язанi iз запозиченнями: позичками, 
векселями, облiгацiями, а також iншими видами короткострокових i довгострокових зобов'язань, 
на якi нараховуються вiдсотки. Застосовувати базовий метод бухгалтерського облiку, тобто 
визнавати фiнансовi витрати того звiтного перiоду, у якому вони фактично виникають. 
Здiйснювати нарахування в облiку наступних видiв резервiв: - "Резерв сумнiвних боргiв", - 
"Забезпечення виплат вiдпусток", - "Додаткове пенсiйне забезпечення", - "Забезпечення 
вiдновлення земельних дiлянок", - "Забезпечення матерiального заохочення". Розрахунок резерву 
сумнiвних боргiв, здiйснювати на пiдставi аналiзу всiєї дебiторської заборгованостi, по всiх типах 
дебiторської заборгованостi, включаючи аванси виданi на кожну звiтну дату. Розмiр суми резерву 
сумнiвних боргiв визначати виходячи iз платоспроможностi конкретних дебiторiв, вiдповiдно до 
П(С)БО 10, на пiдставi юридичного висновку. Чисту вартiсть дебiторської заборгованостi 
вiдображати у фiнансовiй звiтностi по вiдповiдним рядкам балансу. Списання сумнiвних i 



безнадiйних боргiв робити на пiдставi наступних документiв: - юридичного висновку (закiнчення 
строку позовної давностi, або iнших пiдтверджень неплатоспроможностi боржника); - даних 
iнвентаризацiї й вiдповiдного наказу по комбiнату. Безнадiйний борг списувати за рахунок ранiше 
створеного резерву. У випадку якщо суми створеного резерву менше суми боргу, пiдлягаючого 
списанню, то суму перевищення над ранiше створеним резервом списувати на рахунок iнших 
витрат операцiйної дiяльностi комбiнату. Здiйснювати розрахунок зобов'язань на рекультивацiю 
родовищ i вiдвалiв на пiдставi Комплексного проекту реконструкцiї Комбiнату. На пiдставi 
проведеної оцiнки умовних зобов'язань i порiвняння iз границями iстотностi, керiвництвом 
приймається рiшення про необхiднiсть нарахування резерву. Перерахунок залишкiв резервiв 
виконувати на пiдставi п.11.10 Iнструкцiї № 69 вiд 11.08.1994р. Для класифiкацiї поточних 
зобов'язань, оборотних активiв, дебiторської заборгованостi, МБП, МНМА й iнших статей балансу 
керуватися встановленою технологiєю виробництва й затвердженою технологiчною 
документацiєю iз тривалiстю операцiйного циклу 12 мiсяцiв. Витрати з податку на прибуток 
включають поточний та вiдстрочений податки. Поточний податок на прибуток враховується у 
фiнансовiй звiтностi згiдно з українським законодавством дiючим на звiтну дату, та як очiкується 
необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у податкових органiв у вiдношенi до оподатковуємого 
прибутку або збиткiв поточного або попереднього перiодiв. Iншi податки показуються як 
компонент операцiйних рас ходiв. Податок на додану вартiсть розраховується по двом ставкам: 
20% при продажу на внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт та послуг, 0% при експортi 
товарiв. 

Текст аудиторського висновку 
Ми, аудитори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"ФОРУМ", що здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру 
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №0733 (Рiшення 
АПУ №98 вiд 26.01.2001р.), що видане Аудиторською палатою України, провели аудиторську 
перевiрку фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНГУЛЕЦЬКИЙ 
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (код ЄДРПОУ 00190905; мiсцезнаходження - 50064, 
Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, Iнгулецький р-н, вул. Рудна, 47; дата державної реєстрацiї - 
17.01.1997р.) (далi - Товариство), якi додаються до аудиторського висновку, що включають Баланс 
станом на 31.12.2011 року, Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, Звiт про рух грошових 
коштiв за 2011 рiк, Звiт про власний капiтал за 2011 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 
2011 рiк. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе 
вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi 
до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки 
та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок 
шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових 
оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є 
надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. 
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих 
в Українi в якостi нацiональних. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а 
також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що 
фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Концептуально основою для пiдготовки 
фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, 
iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 
звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. Ми провели перевiрку вiдповiдно до Закону 
України "Про аудиторську дiяльнiсть" та вiдповiдно вимогам Мiжнародних стандартiв аудиту. 
Метою перевiрки було зiбрання доказiв для висловлення професiйного погляду на достатню 
кiлькiсть свiдчень про наявнiсть i одночасну вiдсутнiсть розбiжностей мiж звiтними даними i 
вимогами чинного законодавства, регулюючого порядок її складання та розкриття. Аудит 
передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум 
та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр залежить вiд судження аудитора. До таких процедур 



входить i оцiнка суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських 
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi 
внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським 
персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi 
та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстави для висловлення умовно-
позитивної думки Не розкрита iнформацiя щодо пов'язаних осiб вiдповiдно до П(С)БО 23 
"Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних осiб". На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що 
могли б бути потрiбними у разi здiйснення виправлень вiдхилень, про якi йдеться в параграфi 
"Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансовi звiти справедливо та достовiрно 
вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2011р., його фiнансовi результати за 
рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського 
облiку та вимог дiючого законодавства. Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до 
вимог при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 
29.09.2011р. №1360 В результатi аудиторської перевiрки встановлено наступне. Основним видом 
економiчної дiяльностi Товариства є добування залiзних руд. Вищим органом Товариства є 
Загальнi збори акцiонерiв. Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв протягом 2011 року становила 
5942 працiвника. ПАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" веде 
бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999р., затвердженими 
в Українi Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Фiнансову звiтнiсть за 2011 рiк 
затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 16.03.2012р.). Надана фiнансова 
звiтнiсть складена на 31.12.2011р., валютою звiтностi є українська гривня, одиниця вимiру - одна 
тисяча гривень. Фiнансова звiтнiсть мiстить вiдповiдну iнформацiю за звiтний перiод i 
аналогiчний перiод попереднього року. Згiдно наказу про облiкову полiтику, бухгалтерський облiк 
Товариства веде бухгалтерська служба на чолi з головним бухгалтером, використовуючи при 
цьому комп'ютерну програму "SAP". Облiкова полiтика забезпечує незмiннiсть правил, якими слiд 
керуватися при вимiрюваннi, оцiнцi та реєстрацiї господарських операцiй. Облiкова полiтика 
пiдприємства затверджена Наказом №1101 вiд 31.12.2010р. При веденнi бухгалтерського облiку 
Товариство дотримується наступних принципiв: - до основних засобiв вiдносити активи, 
очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року, вартiсна оцiнка яких 
дорiвнює або перевищує 1000 грн. без ПДВ; - до малоцiнних необоротних активiв вiдносити 
матерiальнi цiнностi, строк очiкуваного корисного використання яких бiльше одного року, а 
первинна вартiсть менше 1000 грн. без ПДВ; - оцiнку основних засобiв здiйснювати за 
справедливою вартiстю з використанням моделi переоцiнки; - застосовувати прямолiнiйний метод 
амортизацiї основних засобiв; - амортизацiю (знос) малоцiнних необоротних активiв i 
бiблiотечних фондiв нараховувати в розмiрi 100% вiд їх вартостi в першому мiсяцi використання; - 
довгострокову дебiторську заборгованiсть вiдображати за теперiшньою вартiстю; - оцiнку 
нематерiальних активiв здiйснювати за собiвартiстю; - оцiнку вибуття запасiв проводити за 
методами: - середньозваженої вартостi - сировини для виробництва продукцiї, напiвфабрикатiв, 
готової продукцiї; - iдентифiкованої вартостi - iнших товарно-матерiальних цiнностей; - облiк 
знецiнення запасiв вiдбувається шляхом нарахування резерву на знецiнення регулярно; в кожному 
звiтному перiодi знецiнення проводиться за кожним номенклатурним номером; - резерв сумнiвних 
боргiв визначати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на основi 
аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв; - станом на кожну звiтну дату створювати наступнi 
види резервiв пiд забезпечення наступних витрат: - забезпечення витрат вiдпусток; - резерв пiд 
забезпечення виплат пенсiй на пiльгових умовах, вихiдної допомоги та iнших витрат, 
передбачених колективними договором пiдприємства; - забезпечення на вiдновлення порушених 
земель; - забезпечення матерiального заохочення. На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика 
пiдприємства не змiнювалась, консолiдацiя фiнансових звiтiв не проводилась. Аудитор 
пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2011 р., що наведена в iнформацiї 



емiтента вiдповiдає положенням ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV. 
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих 
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. 
Ми пiдтверджуємо, що значнi правочини, якi наведенi в iнформацiї емiтента, вiдповiдають 
вимогам законодавства, нормам статуту та прийнятим рiшенням учасникiв. Ми пiдтверджуємо, що 
iнформацiя про стан корпоративного управлiння, яка наведена в iнформацiї емiтента, є 
достовiрною та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння. Внутрiшнiй контроль за 
дiяльнiстю Товариства здiйснює наглядова рада, управлiння безпеки, управлiнський персонал та 
спецiалiсти в межах своїх повноважень. Стан внутрiшнього контролю задовiльний. Ми 
пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури по оцiнцi 
ризикiв суттєвого викривлення, в тому числi внаслiдок шахрайства. На пiдставi проведеного 
фiнансового аналiзу емiтента зроблено висновки: Пiдприємство має високий ступiнь лiквiдностi, 
величина чистого оборотного капiталу дозволяє сплачувати свої поточнi зобов'язання та 
розширювати подальшу дiяльнiсть. Значення показникiв фiнансової стiйкостi свiдчить про 
високий рiвень фiнансової незалежностi. Дiяльнiсть пiдприємства у 2011р. була ефективною, 
отримано прибуток у сумi 6584382 тис. грн. Аудиторами проведено фiнансовий аналiз ПАТ 
"IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за показниками лiквiдностi, 
фiнансової стiйкостi та ефективностi. Данi для проведення розрахунку взятi зi звiтностi 
пiдприємства за 2011р.  
РОЗДIЛ I. ЛIКВIДНIСТЬ Лiквiднiсть пiдприємства дозволяє визначити спроможнiсть 
пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання. У табл.1 приведенi формули розрахунку 
показникiв лiквiдностi:  
Таблиця 1 Формули розрахунку показникiв лiквiдностi  
№ Найменування показника                  Формула розрахунку  
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi    К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + 
Короткостроковi фiнансовi вкладення) / Короткостроковi зобов'язання  
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi       К2 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори 
(непростроченi та реальнi) + Запаси + Витрати) / Короткостроковi зобов'язання  
3. Чистий оборотний капiтал                  К3 = Оборотнi активи - Короткостроковi зобов'язання 
Результат розрахунку показникiв лiквiдностi приведений у табл.2:  
Таблиця 2 Результати розрахунку показникiв лiквiдностi  
№ Найменування показника       Значення показника    Орiєнтовне позитивне значення показника  
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,000076                                   0,25 - 0,50  
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi     1,143                                         1,00 - 2,00  
3. Чистий оборотний капiтал, тис. грн. 1478103                                         >0  
На пiдприємствi, що аналiзується, коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2011р. 
складає 0,000076, що значно нижче нормативних значень. Але з огляду на специфiку 
пiдприємства, наявнiсть великого залишку грошових коштiв може свiдчити про неефективнiсть їх 
використання, тому бiльше iнформацiйне навантаження має коефiцiєнт загальної лiквiдностi. 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вiдображає здатнiсть покриття поточних зобов'язань 
пiдприємства за рахунок використання всiєї суми оборотних коштiв. На ПАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ 
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" станом на 31.12.2011р. значення даного коефiцiєнту 
складає 1,143, що знаходиться у межах нормативного значення (1,00 - 2,00) та свiдчить про 
високий ступiнь лiквiдностi пiдприємства. Величина чистого оборотного капiталу станом на 
31.12.2011р. складає 1478103 тис. грн., що свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати 
свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Таким чином, по ПАТ 
"IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" можна говорити про високий 
рiвень лiквiдностi.  
РОЗДIЛ II. ФIНАНСОВА СТIЙКIСТЬ Показники фiнансової стiйкостi характеризують структуру 
джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi 
пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. У табл.3 приведений перелiк 
розрахункових показникiв фiнансової стiйкостi та формули їх розрахунку:  



Таблиця 3 Формули розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi  
№ Найменування показника              Формула розрахунку  
1. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi   К3 = Власнi кошти / Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу) 
2. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 = (Короткострокова кредиторська 
заборгованiсть + Довгострокова кредиторська заборгованiсть) / Власний капiтал  
Результати розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi наведенi у табл.4:  
Таблиця 4 Результати розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi  
№ Найменування показника         Значення показника Орiєнтовне позитивне значення показника  
1. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,4703                                          0,25 - 0,50  
2. Коефiцiєнт структури капiталу   1,070                                              0,5 - 1,00  
Станом на 31.12.2011р. значення коефiцiєнту фiнансової стiйкостi складає 0,4703, що вiдповiдає 
встановленому дiапазону нормативних значень та свiдчить про високий рiвень фiнансової 
незалежностi пiдприємства. Коефiцiєнт структури капiталу станом на 31.12.2011р. складає 1,070, 
що дещо вище встановленого дiапазону нормативних значень, та свiдчить про вiдсутнiсть 
залежностi фiнансового стану пiдприємства вiд зовнiшнiх кредиторiв та iнвесторiв. Таким чином, 
рiвень фiнансової стiйкостi ПАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" є 
високим.  
РОЗДIЛ III. ЕФЕКТИВНIСТЬ Ефективнiсть вкладення коштiв у пiдприємство та рацiональнiсть 
їхнього використання визначається за допомогою аналiзу показникiв рентабельностi. В табл.5 
представлений перелiк показникiв рентабельностi та формули їх розрахунку:  
Таблиця 5 Формули розрахунку показникiв рентабельностi  
№ Найменування показника     Формула розрахунку  
1. Рентабельнiсть активiв          К5 = Чистий прибуток / Середньорiчна вартiсть активу балансу  
2. Рентабельнiсть дiяльностi     К6 = Чистий прибуток / Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  
Результати розрахунку показникiв рентабельностi наведенi в табл.6:  
Таблиця 6 Результати розрахунку показникiв рентабельностi  
№ Найменування показника      Значення показника  
1. Рентабельнiсть активiв              40,50%  
2. Рентабельнiсть дiяльностi         45,38%  
Дiяльнiсть ПАТ "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" у 2011 роцi може 
бути оцiнена як ефективна, прибутковiсть активiв та дiяльностi пiдприємства склали вiдповiдно 
40,50% та 45,38%. Результатом дiяльностi пiдприємства у 2011 роцi є прибуток у сумi 6584382 тис. 
грн. 

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 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ" є виробником залiзорудного концентрату та добуває сиру залiзну руду для 
виробництва концентрату, з метою забезпечення споживачiв України та iнших держав 
залiзорудною сировиною. Для виробництва концентрату в 2011р. видобуто 36526,7 тис.т. руди з 
загальним вмiстом залiза 32,65%. З видобутої руди в 2011р. обсяг виробництва рядового 
концентрату склав 15133,1 тис. т , що в порiвняннi з проектною потужнiстю складає 108,1%. При 
цьому з загального обсягу товарної продукцiї (14118 тис.т) вироблено концентрату ММС - 11030,3 



тис.т, та високоякiсного концентрату МФД - 3087,7 тис.т. з вмiстом залiза 67,0%. Видобуток руди 
здiйснюється вiдкритим способом з широкомасштабним втiленням прогресивної циклiчно-
поточної технологiї. Транспортування руди з глибоких горизонтiв кар'єра здiйснюється з 
використанням автомобiльного та конвеєрного транспорту до дробарно-збагачувального 
комплексу. Застосування в збагаченнi двох технологiй (з шаровим помолом та з 
самоподрiбненням) дає можливiсть маневрувати кiлькiсними та якiсними показниками 
концентрату, як для збiльшення вмiсту залiза, так i для обсягiв виробництва. Видобування 
товарної залiзної руди та виробництво залiзорудного концентрату є процес безперервного 
виробництва та не має сезонних обмежень. Залiзорудний концентрат є основною сировиною для 
виробництва продукцiї пiдприємств металургiйної промисловостi, тому його виробництво 
орiєнтується безпосередньо на потреби металургiв. - виробництво та реалiзацiя концентрату в 
обсягах, передбачених рiчною виробничою програмою; - впровадження технологiй, що 
забезпечують пiдвищення конкурентноздатностi концентрату по змiсту корисного компонента й 
зниженню поточних витрат на виробництво; - пiдтримка й вiдновлення виробничих фондiв з 
метою запобiгання зниження виробничої потужностi комбiнату; - реалiзацiя природоохоронних 
заходiв, спрямованих на полiпшення екологiї регiону. Основним ризиком у виробничiй дiяльностi 
комбiната є: - поглиблення експлуатацiйних горизонтiв кар'єра, що значно ускладнює гiрничо-
геологiчнi роботи, знижує продуктивнiсть транспортної системи, що як наслiдок збiльшує 
експлуатацiйнi витрати; - постiйнi змiни та реформування податкового, валютного та митного 
законодавства внаслiдок чого можуть iснувати значнi невизначеностi, пов'язанi з застосуванням та 
тлумаченням нового законодавства, неоднозначними правилами його застосування або їх 
вiдсутнiсть. В рамках проекту "Карта ризикiв ПАТ "IНГЗК" вiддiлом внутрiшнього контролю та 
управлiння ризиками ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" спiльно зi структурними пiдроздiлами та 
головними спецiалiстами ПАТ "IНГЗК" проведений проект по первiснiй iдентифiкацiї аварiйних 
ризикiв. Всi суттєвi ризики цехiв виявленi, описанi та проаналiзованi на достатнiсть заходiв 
реагування. У випадку настання непередбачених подiй/аварiй, для запобiгання впливу на 
виробничий процес та значним втратам прибутку, травм персоналу та екологiчних наслiдкiв, 
виконуються запланованi додатковi заходи для зниження рiвня аварiйних ризикiв. Щоквартально 
проводиться монiторiнг їх виконання, що буде продовжено в 2012р. Дiяльнiсть пiдприємства не 
припиняється. У звiтному перiодi збут власної продукцiї металургiйним пiдприємствам 
здiйснювався згiдно з укладенними договорами на внутрiшньому та контрактами на зовнiшньому 
ринку. В основному договора на поставку залiзорудного концентрату на внутрiшньому ринку 
укладались на умовах FCA, EXW loaded ст. Iнгулець Приднiпровської залiзницi (Iнкотермс - 
2000). Умови розрахункiв за договорами поставки на внутрiшньому ринку наступнi: - 40% 
передплата за кожну партiю Товара, наступна сплата у розмiрi 43,33% кожної поставленої партiї 
Товара здiйснюється протягом 2-х банкiвських днiв, з дати поставки партiї Товара, згiдно 
факсимiльної копiї рахунку-фактури (з подальшим наданням оригiналу рахунку), остаточна сплата 
у розмiрi 16,67% кожної поставленої партiї Товара здiйснюється в продовж 60 календарних днiв з 
дати поставки партiї Товара; - протягом 21 календарного дня, починаючи з дати поставки Товара 
(включаючи день поставки); - протягом 5 банкiвських днiв з моменту поставки Товара; - один раз 
в 15 календарних днiв за Товар що поставлений у цей перiод; - протягом 10 календарних днiв пiсля 
дати поставки Товара. Вiдвантаження та постачання продукцiї виконуеться залiзничним 
транспортом. На експорт поставки здiйснюються металургiйним пiдприємствам на умовах DAF - 
кордон України, FOB - порти України (Iнкотермс - 2000). Умови розрахункiв за експортними 
контрактами: 180 днiв з моменту оформлення ГТД. Основним ринком збуту є внутрiшнiй ринок 
України. Обсяг реалiзацiї продукцiї на внутрiшнiй ринок складає 86,9% (12157,711 тис.т - 
13003851,59 тис. грн. без ПДВ), на зовнiшнiй 13,1% (1832,038 тис.т. - 1534637,84 тис. грн. без 
ПДВ). Споживачами продукцiї на внутрiшньому ринку є: ВАТ "Запорiжсталь", ПАТ "ММК iм. 
Iллiча", ПАТ мк. "Алчевський", ПАТ мк. " Азовсталь", ПАТ "Єнакiєвський МЗ", ПАТ 
"Полтавський ГЗК", ПАТ "Днiпровський комбiнат iм.Дзержинського". Споживачами на 
зовнiшньому ринку є пiдприємства Китаю та Угорщини. Ринок збуту стабiльний, реалiзується вся 
вироблена продукцiя. Основними ризиками в процесi реалiзацiї продукцiї споживачам є 
вiдсутнiсть необхiдної кiлькостi залiзничних вагонiв для перевезення продукцiї та коливання цiн 



на ринках збуту металургiйної промисловостi. З метою зменшення ризикiв реалiзацiї продукцiї 
Товариство укладає довгостроковi договори з гнучкою системою цiноутворення. Найбiльшими 
конкурентами з виробництва залiзорудної сировини на внутрiшньому та зовнiшньому ринку є 
"Лебединський ГЗК" (Fе 68%), "Михайлiвський ГЗК" (Fе 65%), "Стойленський ГЗК" (Fе 66,7%). 
Загальна частка ПАТ "IНГЗК" на внутрiшньому ринку оцiнюється в 77%. Для якiсного та 
своєчасного забезпечення виробництва та iнших видiв дiяльностi товарно-матерiальними 
цiнностями (послугами, роботами) на комбiнатi дiє процедура тендерного вiдбору постачальникiв. 
Основними постачальниками сировини та матерiалiв для потреб виробництва ПАТ "IНГЗК" є: - 
ПрАТ КЗГО, м. Кривий Рiг - запаснi частини гiрничого обладнання, обсяг постачання продукцiї 
169939835,69 грн. без ПДВ; - ТОВ АЛТА Україна, м. Київ - технологiчний автотранспорт, 
поствлено продукцiї на суму 61078503,98 грн. без ПДВ; - ООО "Континент Нафто-Трейд", м. 
Луцьк - постачання дизельного пального та бензину на суму 84899930,93 грн. з ПДВ; - ООО 
"Метiнвест-Україна", м. Донецьк - металевi вироби рiзної номенклатури на суму 141463937,06 грн. 
з ПДВ. Також протягом звiтного року iмпортовано для потреб виробництва продукцiї з рiзних 
країн на загальну суму 209641,61 тис.грн. 

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 
Для пiдтримання досягнутого рiвня виробництва концентрату виконується програма пiдтримки та 
придбання основного технологiчного обладнання. В 2011р. придбано та введено в експлуатацiю: 
самоскиди БелАЗ-75131 г/п 130т.-7 од., самоскиди Caterpillar САТ785 г/п 136т - 2 од, бульдозер 
ДЭТ-320 - 1 од, бульдозери Caterpillar 814F - 2 од., бульдозер Б-10М тягового класу 10 - 1 од. 
тяговi агрегати ОПЭ-1АМ - 1 од. полiвоорошувальна машина БелАЗ-76470 - 1 од., 
навантажувальне обладнання DRESSTA 534E-3 од., автонавантажувач ДВ-1792.30 г/п 3,5т-1 од., 
думпкар 2ВС-105 - 11 од., трубоукладчик ТГ-503К - 1 од., SB-60 з подовженою стрiлою-1 од., 
дешламатор магнiтний МД-9А-2 од. Згiдно з програмою розвитку комбiнату, в 2011р. в рамках 
iнвестицiйного проекту "II пусковий комплекс магнiто-флотацiйного доведення концентрату" 
змонтовано основне технологiчне обладнання: флотомашини, декламатори, насоснi системи, 
перемiшувачи, збудованi основнi об'єкти. Завершенi пусконалагоджувальнi роботи та виконаний 
вихiд на проектнi навантаження. Технiчне супроводжування буде виконуватись до липня 2012р. 
Ввод в експлуатацiю II-го пускового комплексу МФДК дозволить щорiчно виробляти 6,8 млн. т 
концентрату з вмiстом Fe бiльше 67% зi зниженим вмiстом SiO2 4,3%. З метою пiдтримки та 
розвитку виробничих потужностей в першому кварталi 2012р. передбачена реалiзацiя 
iнвестицiйної програми у розмiрi 104,8 млн.грн. на здiйснення запланованих проектiв та 
оновлення обладнання. Фiнансування iнвестицiйних програм здiйснюється за рахунок власних 
коштiв. 

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 
Основнi засоби на початок та кiнець звiтного перiоду вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi, 
що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Вибуття основних засобiв здiйснювалося 
шляхом лiквiдацiї та продажу вiдповiдно до П(С)БО №7 "Основнi засоби". В структурi 
необоротнiх активiв ПАТ "IНГЗК" станом на 31.12.2011р. основнi засоби та МНМА складають 
4361040 тис.грн. (первiсна вартiсть основних засобiв звiтного перiоду складає 5334401 тис.грн., 
накопичений знос - 973361 тис.грн.), що на 15,54% вище у зрiвняннi з попереднiм звiтним 



перiодом. Ступiнь зносу основних засобiв складає 48,94% (розрахован виходячи з планового та 
кiнцевого термiну корисного використання). Договора фiнансової оренди основних засобiв 
пiдприємством не укладались. Мiсцезнаходження об'єктiв основних засобiв - проммайданчик ПАТ 
"IНГЗК" за юридичною адресою. Обмежень на використання майна ПАТ "IНГЗК" немає. 
Виробнича потужнiсть комбiнату затверджена Мiнiстерством промислової полiтики i складає по 
видобутку сирої руди 34,5 мiльйонiв тонн i по виробництву залiзорудного концентрату - 14 
мiльйонiв тонн у рiк. Рiвень засвоєння виробничої потужностi у 2011р. складає 108,1%. З метою 
пiдтримки виробничих потужностей, пiдвищення эфективностi виробництва й 
конкурентноздатностi продукцiї триває реалiзацiя Програми реконструкцiї та розвитку комбiнату. 
Загальний обсяг фiнансування для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв в 2011р. склав 897,0 млн.грн. 
(без ПДВ), якi були спрямованi по основним напрямкам: 1. Пiдвищення конкурентноздатностi 
товарного концентрату: - закiнчення будування другої черги технологiї магнитно-флотационной 
доведення концентрату, що дозволить збiльшити обсяг високоякiсного концентрату з вмiстом 
залiза 66,5-67% до 6,5 млн.т. на рiк; - реконструкцiя транспортної технологiчної схеми глибоких 
горизонтiв кар'єру з метою зниження витрат на транспортування гiрничої маси. 2. Пiдтримка 
виробничих потужностей комбiнату: - реконструкцiя 1-й й 2-й черги об'єктiв хвостового 
господарства та оборотного водопостачання. 3. Вiдновлення виробничих фондiв комбiнату: -
реалiзується програма по вiдновленню та модернiзацiї основного та допомiжного обладнання. 
Джерелами фiнансування капiтальних вкладень є власнi кошти пiдприємства. Природоохоронна 
дiяльнiсть пiдприємства спрямована на рацiональне використання природних ресурсiв, зниження 
шкiдливих викидiв в атмосферу, рекультивацiю об'єктiв господарської дiяльностi. Екологiчна 
полiтика заснована на наступних зобов'язаннях: дотримуватись норм нацiонального законодавства 
"Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повiтря", 
"Про природно-заповiдний фонд України", "Про вiдходи", Водного Кодексу України, Земельного 
Кодексу України, вимог стандарту ISO 14001, регiональних та галузевих вимоги що 
регламентують дiяльнiсть гiрничо-збагачувальних пiдприємств в областi охорони навколишнього 
середовища. Щорiчно на пiдприємствi розробляється та затверджується Комплексний план 
природоохоронних заходiв. За звiтний перiод природоохоронна дiяльнiсть згiдно з Комплексним 
планом передбачала виконання заходiв по охоронi атмосферного повiтря, водного басейну, 
утворення та поводження з вiдходами та охоронi земель, будiвництво природоохоронних об'єктiв, 
науково-дослiднi роботи. Згiдно з затвердженими графiками проводиться постiйний монiторинг за 
станом робочих мiсць (запиленiсть, шум, освiтленiсть), повiтрям робочої зони, станом водного 
басейну р. Iнгулець. Реалiзуються екологiчнi програми по зменшенню забруднення 
навколишнього природного середовища: - участь в обласнiй програмi покращення екологiчного 
стану Днiпропетровської областi за рахунок зменшення забруднення навколишнього природного 
середовища на 2007р.-2015р.; - максимальне використання без тротилових вибухових речовин 
(Українiт ПМ-2) для зниження викидiв забруднюючих речовин в атмосферу при виконаннi 
масових вибухiв; - виробництво щебеню з розкривних гiрничих порiд з метою зменшення їх 
складування у вiдвали; - виконання заходiв по зниженню впливу хвостосховища на навколишнє 
середовище; - виконуються роботи по вiдновленню, охоронi та збереженню ландшафтного 
заказника мiсцевого значення. В звiтному перiодi реалiзованi наступнi природоохороннi заходи: - 
реконструкцiя 1-ї та 2-ї черги шламосховища - 100,0млн.грн.; - реконструкцiя системи аспiрацiї 1-
2 стадiї дроблення ДФ - 1,5 млн.грн.; - утримання та технiчне обслуговування основних 
виробничих фондiв природоохоронного призначення - 14,0 млн.грн.; - проведення робiт по 
пилоподавленню при виробництвi масових вибухiв в кар'єрi, поливання забоїв та автодорiг - 15,4 
млн.грн.; - утримання хвостосховища - 4,9 млн.грн. Виконано в полном обсязi проекти 
капiтального будiвництва: - реконструкцiя колiйного розвитку залiзничного транспорту в кар'єрi 
та на вiдвалi - розширення вiдвалу №2 -1-а та 2-га черга реконструкцiї об'єктiв хвостового 
господарства та оборотного водопостачання - перекладка пульповодiв на вiдм. 112,0м по 
захiдному борту хвостосховища 1-ї черги. Значних вiдчужень активiв за останнi роки не 
вiдбувалось. Витрати на реалiзацiя iнвестицiйних проектiв склали 897,0 млн.грн. (без ПДВ). 
Проводились роботи по наступним основним напрямкам: - реалiзацiя комплексного проекту, 
спрямованого на пiдтримку виробничих потужностей, витрати склали - 434,0 млн. грн.; - 



виконання капiтальних ремонтiв основних засобiв, витрачено - 317,8 млн. грн.; - виконувались 
роботи по закiнченню будiвництва 2-го пускового комплексу магнiтно-флотацiйної доводки 
концентрату, з метою збiльшення якостi виробництва ЗРК., що дозволить щорiчно виробляти 6,5 
млн.т концентрату з вмiстом Fe 67%, витрати - 85,2 млн. грн.; - виконувались роботи по 
реконструкцiї об'єктiв хвостового господарства.; Крiм того, протягом 2011 року виконувались 
роботи на об'єктах соцiальної сфери: - програма вiдселення з санiтарно-захисної зони кар'єру та 
вiдвалу № 2 - 16,3 млн.грн., вiдселено 133 сiмей з СЗЗ; - соцiальнi проекти - 1,05 млн.грн, 
викупленi зiмельнi дiлянки загальною площею 5,8га, викупленi об'єкти комерцiйного призначення, 
якi знаходяться в зонi ближчого розширення вiдвалу № 2 - 0,25 млн.грн; - виконано 
землевiдведення шляхом оформлення в аренду дiлянок площею - 55,01га, та згiдно договорiв 
купiвлi-продажу - 58,63 га. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Основними негативними факторами що впливають на господарську дiяльнiсть та фiнансовий стан 
пiдприємства є: 1. Коливання цiн на ринку збуту продукцiї металургiйної промисловостi. 2. 
Вiдсутнiсть необхiдної кiлькостi залiзничних вагонiв для перевезення продукцiї. 3. Зростання цiн 
на енергетичнi та матерiальнi ресурси. 4. Поглиблення експлуатацiйних горизонтiв кар'єра, що 
значно ускладнює гiрничi роботи, знижує продуктивнiсть транспортної системи, що як наслiдок 
збiльшує експлуатацiйнi витрати. 5. Постiйнi змiни та реформування податкового, валютного та 
митного законодавства внаслiдок чого можуть iснувати значнi невизначеностi, пов'язанi з 
застосуванням та тлумаченням нового законодавства, неоднозначними правилами його 
застосування або їх вiдсутнiсть. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства 
Розрахунки з бюджетом, позабюджетними та цiльовими фондами виконуються своєчасно. 
Штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення чинного законодавства в звiтному перiодi не 
нараховувалось та не сплачувалось. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 
емітента 
Для забезпечення ефективного розвитку, оновлення та пiдтримки виробничого потенцiалу, 
рацiонального використання грошових коштiв реалiзується рiчна iнвестицiйна програма у 
вiдповiдностi зi стратегiчним планом розвитку комбiната. Для визначення ключових фiнансово-
економiчних та виробничих показникiв розвитку на запланований перiод та виявлення можливого 
дефiциту/профiциту грошових коштiв для подальшого визначення джерел покриття для їх потреб, 
а також напрямок використання свободних грошових коштiв складається бiзнес-план. Основною 
складовою бiзнес-плана є система бюджетiв, яка забезпечує взаємозв'язок доходiв та витрат 
ув'язуючи показники розвитку з фiнансовими ресурсами, для забезпечення фiнансової стiйкостi та 
покращення фiнансового стану пiдприємства. Монiторинг та аналiз фiнансової дiяльностi 
здiйснюється на постiйнiй основi за допомогою звiтностi. З метою контроля фiнансових 
показникiв та оперативного керування дiє "Порядок формування фiнансової звiтностi". 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
У звiтному перiодi збут основної продукцiї (залiзорудного концентрату) здiйснювався згiдно 
укладених договорiв та контрактiв на внутрiшньому ринку та на експорт з пiдприємствами 
металургiйної галузi. Станом на кiнець звiтного перiоду вiд виконання умов по укладеним 
договорам поставки продукцiї в майбутьному очiкуються прибутки в обсязi 46 099 463,52 USD. 

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) 
Стратегiчною метою комбiнату є постiйне удосконалення процесiв дiяльностi та забезпечення 
вигоди зацiкавленим сторонам. Для досягнення результативної дiяльностi використовуються 
основнi принципи: - планування на довгострокову перспективу; - постiйний монiторинг та аналiз 
навколишнього середовища; - визначення супутнiх короткострокових та довгострокових ризикiв 
та застосовування загальної стратегiї комбiнату для їх зниження; - регулярна оцiнка вiдповiдностi 
поточних планiв та процесiв та здiйснення вiдповiдних коригуючи та попереджаючих дiй; - 
пiдтримка процесiв для iновацiй та безперервного удосконалення. Вiдносно планiв роботи на 
2012р., господарська дiяльнiсть буде направлена на: - виробництво та реалiзацiю концентрату в 
обсягах, передбачених рiчною виробничою програмою; - втiлення технологiй, забезпечюючих 
збiльшення конкурентоспроможностi концентрату по складу корисних компонентiв та зменшення 
поточних витрат на виробництво; - пiдтримку та оновлення виробничих фондiв з метою 
запобiгання зниження виробничої потужностi; - реалiзацiю соцiальних програм, 
природоохоронних заходiв спрямованих на покращення екологiї регiону; - забезпечення 
виконання фiнансового плану Товариства з метою подальшого покращення фiнансового стану 
комбiната. В рамках технiчної полiтики розвитку комбiната в 2012р. передбачено наступнi заходи: 
- затвердження та початок реалiзацiї стратегiчного проекту "ЦПТ Конвейєрний тракт "Схiдний". 
Комплекс дробарно-конвейєрної видачi руди з горизонту -300м. 1-й пусковий комплекс", 
спрямованого на пiдтримку на досягнутому рiвнi обсягiв добування руди та виробництва 
концентрату. - реконструкцiя об'єктiв хвостосховища та оборотного водопостачання; - реалiзацiя 
програми по оновленню i модернiзацiї виробничих потужностей - проведення реконструкцiї та 
технiчного переозброєння виробництва по всiй технологiчнiй лiнiї: видобуток руди - дробарно-
збагачувальний комплекс - складування вiдходiв збагачення; - реалiзацiя проектiв спрямованих на 
зниження використання електроенергiї; - проведення дослiдних робiт по збагаченню окислених 
кварцитiв; Фiнансування для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв планується здiйснювати за рахунок 
власних коштiв пiдприємства, обсяг фiнансування складе 1079,5 млн.грн. Головна увага в 
програмi придiляється пiдвищенню конкурентоздатностi товарного концентрату, впровадженню 
ресурсозберiгаючих технологiй. Для економiчної оцiнки можливостi розширення кар'єру та 
подовження строкiв розробки Iнгулецького родовища заплановано виконання проектно-дослiдних 
робiт. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Полiтика пiдприємства щодо дослiджень та розробок здiйснюється згiдно з затвердженим 
стандартом пiдприємства "Система менеджменту якостi. Порядок планування та управлiння 
науково-технiчним забезпеченням виробництва в ПАТ "IНГЗК", який визначає загальнi принципи 
робiт вiдносно науково-технiчного забезпечення виробництва вiдповiдно до iнвестицiйних 
програм, iновацiйних проектiв та пропозицiй, вимог природоохоронного законодавства. Для 
пiдвищення ефективностi виробничих процесiв видобутку та переробки залiзорудної сировини, 
вирiшення питань безпечного ведення гiрничих робiт, пiдвищення ефективностi використання 
технологiчного обладнання та удосконалення питомих норм витрат основних матерiальних та 
паливно-енергетичних ресурсiв, питань сертифiкацiї продукцiї та розробки нацiональних 
стандартiв, головними спецiалiстами та функцiональними вiддiлами ПАТ "IНГЗК" в 
спiвробiтництвi з провiдними вiтчизняними та зарубiжними науково-дослiдними та проектними 
органiзацiями, виробниками гiрничо-транспортного, дробарного та збагачувального обладнання 
розглядається комплекс питань, спрямованих на подальшу перспективу розвитку гiрничих робiт, 
реконструкцiю i технiчне переоснащення виробничих потужностей комбiнату. 

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 



На протязi 2011 року емiтент та посадовi особи емiтента не виступали учасниками судових справ 
та процедур досудового врегулювання спорiв з третiми особами, що мали б iстотний вплив на 
господарську дiяльнiсть емiтента та фiнансово-економiчний стан. Участь у процесах якi 
стосуються питань поточної дiяльностi ПАТ "IНГЗК" не несе суттєвого ризика погiршення 
фiнансово-економiчного стану у разi прийняття несприятливого рiшення. 

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 
Виправлення помилок, якi мали мiсце в попереднiх перiодах, змiн в облiкових оцiнках, якi мали 
суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть звiтного перiоду або, як очiкується, будуть суттєво 
впливати на майбутнi перiоди не здiйснювалось. Iншої iстотної iнформацiї немає. 



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.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) Найменування 

основних 
засобів на початок 

періоду 
на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 4037150.000 4357151.000 0.000 0.000 4037150.000 4357151.000 

будівлі та 
споруди 1951927.000 2135456.000 0.000 0.000 1951927.000 2135456.000 

машини та 
обладнання 1012536.000 992523.000 0.000 0.000 1012536.000 992523.000 

транспортні 
засоби 732292.000 869829.000 0.000 0.000 732292.000 869829.000 

інші 340395.000 359344.000 0.000 0.000 340395.000 359344.000 

2. 
Невиробничого 
призначення: 

4568.000 3889.000 0.000 0.000 4568.000 3889.000 

будівлі та 
споруди 4458.000 3797.000 0.000 0.000 4458.000 3797.000 

машини та 
обладнання 28.000 23.000 0.000 0.000 28.000 23.000 

транспортні 
засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 82.000 69.000 0.000 0.000 82.000 69.000 

Усього 4041718.000 4361040.000 0.000 0.000 4041718.000 4361040.000 

Опис Основнi засоби на початок та кiнець звiтного перiоду вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi, 
що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Вибуття основних засобiв здiйснювалося 
шляхом лiквiдацiї та продажу вiдповiдно до П(С)БО №7 "Основнi засоби". Протягом 2011р. в 
облiку об'єктiв основних засобiв та МНМА мали мiсто наступнi змiни: -введено в експлуатацiю на 
суму 618 569 тис.грн.; -витрати на модернiзацiю та капiталiзацiю склали 153 376 тис.грн.; -вибуття 
об'єктiв основних засобiв внаслiдок виходу iз ладу на суму 1 666 тис.грн.(залишковою вартiстю); -
вибуття об'єктiв основних засобiв внаслiдок безоплатної передачi на суму 15 145 
тис.грн.(залишковою вартiстю); -вибуття об'єктiв основних засобiв внаслiдок переводу в категорiю 
активiв, призначених для продажу на суму 660 тис.грн.(залишковою вартiстю). Станом на 
31.12.2011р. коефiцiєнт зносу основних засобiв складає 48,94% (коефiцiєнт розраховано виходячи з 
планового та кiнцевого термiну корисного використання станом на 31.12.2011р.). Обмежень на 
використання майна ПАТ "IНГЗК" немає. Станом на 31.12.2011р. основних засобiв наданих пiд 
заставу як забезпечення позикових коштiв немає. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування 

показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

9663878.000 6629636.000 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  689906.000 689906.000 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

689906.000 689906.000 



Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв 
i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 8973972 тис.грн. Рiзниця мiж 
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець 
звiтного перiоду становить 8973972 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 
активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5939730 тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на 
кiнець попереднього перiоду становить 5939730 тис.грн. 

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

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним власним 
випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 10751.000 X X 

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

X 0.000 X X 

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

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 155723.000 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 10244480.000 X X 

Усього зобов'язань X 10410954.000 X X 

Опис: Збiльшення поточних зобов'язань звiтного перiоду вiдбулось за рахунок збiльшення 
кредiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги, та зобов'язань за 
розрахунками з учасниками. 

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

№ 
з/п 

Основний 
вид 

продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у грошовій 
формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Концентрат 
залiзорудний 14117950 тонн 14548145.90 99.90 13989748 тонн 14507915.70 99.90 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина та основнi матерiали 4.82 

2 Допомiжнi матерiали 14.21 

3 Енергетичнi ресурси 36.77 

4 Амортизацiя 9.41 

5 Заробiтна плата 6.70 

6 Вiдрахування на заробiтну плату 2.54 

7 Послуги зi сторони 11.27 

8 Податки та збори 3.42 

9 Iншi 0.27 

10 Адмiнiстративнi витрати 1.82 

11 Витрати на збут 8.77 

* 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 

07.02.2011 09.02.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій 

30.03.2011 01.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 



ІНФОРМАЦІЯ 
про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 1 0 

2 2010 2 1 

3 2009 2 1 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть): Немає 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 Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Немає 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): В звiтному перiодi позачергових зборiв не вiдбувалось. Так 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  Ні 

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

1 Кількість членів наглядової ради  3 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

3 Кількість представників держави  0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  3 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  38 

 
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)  Комiтетiв не створено. 

Інші (запишіть)  Комiтетiв не створено. 

 
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 Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  Немає 

 
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): Немає  X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного 
товариства  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)  Немає 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні 
 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.  
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 0.00  
 
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 

1 Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

2 Загальний відділ  Ні Ні Ні 

3 Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради)  Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

5 Секретар правління  Ні Ні Ні 

6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами  Так Так Ні 

10 Інше(запишіть): Немає  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 збори 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить до 
компетенції жодного 

органу  

Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту 
або балансу чи бюджету  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 
правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Ні Ні Так 

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 Ні Ні Так 

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 Так Ні Ні 

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

1 Положення про загальні збори 
акціонерів   X 

2 Положення про наглядову раду   X 

3 Положення про виконавчий орган  X 



(правління)  

4 Положення про посадових осіб 
акціонерного товариства   X 

5 Положення про ревізійну комісію   X 

6 Положення про акції акціонерного 
товариства   X 

7 Положення про порядок розподілу 
прибутку   X 

8 Інше (запишіть):  "Положення про конфлiкт iнтересiв" "Процедура затвердження значних 
правочинiв" "Положення про iнсайдерську торгiвлю" 

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

  

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах  

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 

безпосередньо в 
акціонерному 

товаристві  

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера  

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства  

1 

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності  

Так Так Так Так Так 

2 

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

Ні Так Так Так Так 

3 

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства  

Ні Так Так Так Так 

4 
Статут та 
внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Так Так 

5 

Протоколи 
загальних 
зборів 
акціонерів 
після їх 
проведення  

Ні Ні Так Так Так 

6 

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) Так 
 



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

  Так Ні 

1 Не проводились взагалі   X 

2 Менше ніж раз на рік   X 

3 Раз на рік   X 

4 Частіше ніж раз на рік  X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада  X  

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  Немає 

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

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Аудитора протягом останнiх трьох рокiв не змiнювали. 

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

 Так Ні 

Ревізійна комісія   X 

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X  

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  Немає 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 



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

Інше (запишіть)  Немає 

 
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 

1 Випуск акцій   X 

2 Випуск депозитарних розписок   X 

3 Випуск облігацій   X 

4 Кредити банків   X 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

6 Інше (запишіть): Iстотної iнформацiїї про залучення iнвестицiй протягом наступних трьох рокiв немає.   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   

Не визначились  X 

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

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 



управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс 
(принципiв, правил) корпоративного управлiння не приймався.  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння не приймався.  
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 Кодекс (принципiв, 
правил) корпоративного управлiння не приймався.  

Звіт про корпоративне управління* 
Мета провадження діяльності фінансової установи 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

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. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

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. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

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. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або відсутність такої системи. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю). 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або їх відсутність. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

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. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 



* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 
аудиторські послуги фінансовій установі. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 
надавалися фінансовій установі протягом року. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
протягом останіх п`яти років. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

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. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність механізму розгляду скарг. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

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). 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 
* Заповнюється фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств. 



 

ю/а 53020, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Лозуватка, вул. Леніна, 9 
п/а 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219 

тел.: (0564) 26-29-36, факс: (0564) 26-25-86, e-mail: stock@alba.dp.ua 
р/р 26002000114135  в філії ВАТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Кривий Ріг, МФО 305589, код ЄДРПОУ 23070374 

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0733,  
видане Рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р. 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити  
аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів  

Серія АБ № 001333, унесено до Реєстру відповідно до Рішення ДКЦПФР від 01.03.2011р. №198 
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Ми, аудитори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», що здійснює професійну діяльність на підставі 
Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово 
надають аудиторські послуги №0733 (Рішення АПУ №98 від 26.01.2001р.), що видане 
Аудиторською палатою України, провели аудиторську перевірку фінансових звітів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00190905; місцезнаходження - 50064, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Інгулецький р-н, вул. Рудна, 47; дата державної 
реєстрації – 17.01.1997р.) (далі - Товариство), які додаються до аудиторського висновку, 
що включають Баланс станом на 31.12.2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 
рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік, 
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік. 

  
Відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів 
фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 
достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, 
а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

 
Відповідальність аудитора  
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 

результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у 
відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в Україні в якості 
національних. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, 
що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 

 
Концептуально основою для підготовки фінансової звітності Товариства є 

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові 
акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, 
внутрішні положення Товариства. 

 
Ми провели перевірку відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» 

та відповідно вимогам Міжнародних стандартів аудиту. Метою перевірки було зібрання 
доказів для висловлення професійного погляду на достатню кількість свідчень про 
наявність і одночасну відсутність розбіжностей між звітними даними і вимогами чинного 
законодавства, регулюючого порядок її складання та розкриття. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів  у фінансових звітах. Відбір залежить від судження 
аудитора. До таких процедур входить і оцінка суттєвих викривлень фінансових звітів 
внаслідок шахрайства або помилок. 

 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, 

що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення 
фінансових звітів.  
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Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 
висловлення нашої думки. 

 
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 
Не розкрита інформація щодо пов’язаних осіб відповідно до П(С)БО 23 «Розкриття 

інформації щодо пов’язаних осіб». 
 
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними у 

разі здійснення виправлень відхилень, про які йдеться в параграфі «Підстави для 
висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти справедливо та достовірно 
відображають фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011р., його фінансові 
результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних 
стандартів бухгалтерського обліку та вимог діючого законодавства. 

 
Думка щодо іншої допоміжної інформації відповідно до вимог при розкритті 

інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР від 
29.09.2011р. №1360 

В результаті аудиторської перевірки встановлено наступне. 
Основним видом економічної діяльності Товариства є добування залізних руд.  
Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.  
Середньооблікова кількість працівників протягом 2011 року становила 5942 

працівника. 
ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» веде 

бухгалтерський облік та складає фінансову звітність згідно з вимогами Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХIV від 16.07.1999р., 
затвердженими в Україні Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.  

Фінансову звітність за 2011 рік затверджено Загальними зборами акціонерів 
(протокол №1 від 16.03.2012р.).  

Надана фінансова звітність складена на 31.12.2011р., валютою звітності є українська 
гривня, одиниця виміру – одна тисяча гривень. Фінансова звітність містить відповідну  
інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року.  

Згідно наказу про облікову політику, бухгалтерський облік Товариства веде 
бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером, використовуючи при цьому 
комп’ютерну програму «SAP». Облікова політика забезпечує незмінність правил, якими 
слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій.  

Облікова політика підприємства затверджена Наказом №1101 від 31.12.2010р.  
При веденні бухгалтерського обліку Товариство дотримується наступних принципів: 
− до основних засобів відносити активи, очікуваний строк корисного використання 

яких більше одного року, вартісна оцінка яких дорівнює або перевищує 1000 грн. без 
ПДВ; 

− до малоцінних необоротних активів відносити матеріальні цінності, строк 
очікуваного корисного використання яких більше одного року, а первинна вартість менше 
1000 грн. без ПДВ; 

− оцінку основних засобів здійснювати за справедливою вартістю з використанням 
моделі переоцінки; 

− застосовувати прямолінійний метод амортизації основних засобів; 
− амортизацію (знос) малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів 

нараховувати в розмірі 100% від їх вартості в першому місяці використання; 
− довгострокову дебіторську заборгованість відображати за теперішньою вартістю; 
− оцінку нематеріальних активів здійснювати за собівартістю; 
− оцінку вибуття запасів проводити за методами:  
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- середньозваженої вартості – сировини для виробництва продукції, 
напівфабрикатів, готової продукції; 

  - ідентифікованої вартості – інших товарно-матеріальних цінностей; 
− облік знецінення запасів відбувається шляхом нарахування резерву на знецінення 

регулярно; в кожному звітному періоді знецінення проводиться за кожним 
номенклатурним номером; 

− резерв сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми 
сумнівної заборгованості на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів;  

− станом на кожну звітну дату створювати наступні види резервів під забезпечення 
наступних витрат: 

  - забезпечення витрат відпусток; 
- резерв під забезпечення виплат пенсій на пільгових умовах, вихідної 
допомоги та інших витрат, передбачених колективними договором 
підприємства; 
- забезпечення на відновлення порушених земель; 
- забезпечення матеріального заохочення.  

На протязі звітного періоду облікова політика підприємства не змінювалась, 
консолідація фінансових звітів не проводилась.  

 
Аудитор підтверджує, що вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2011 р., що 

наведена в інформації емітента відповідає положенням ст. 155 Цивільного кодексу 
України  від 16.01.2003р. № 435- IV. 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено 
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом 
з фінансовою звітністю.  

Ми підтверджуємо, що значні правочини, які наведені в інформації емітента, 
відповідають вимогам законодавства, нормам статуту та прийнятим рішенням учасників.  

Ми підтверджуємо, що інформація про стан корпоративного управління, яка 
наведена в інформації емітента, є достовірною та відображає дійсний стан корпоративного 
управління.  

Внутрішній контроль за діяльністю Товариства здійснює наглядова рада, управління 
безпеки, управлінський персонал та спеціалісти в межах своїх повноважень. Стан 
внутрішнього контролю задовільний. 

  
Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані необхідні 

процедури по оцінці ризиків суттєвого викривлення, в тому числі внаслідок шахрайства.  
 
На підставі проведеного фінансового аналізу емітента зроблено висновки: 
Підприємство має високий ступінь ліквідності, величина чистого оборотного 

капіталу дозволяє сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу 
діяльність. Значення показників фінансової стійкості свідчить про високий рівень 
фінансової незалежності. Діяльність підприємства у 2011р. була ефективною, отримано 
прибуток у сумі 6584382 тис. грн.  

 
Підставою для проведення аудиту є Договір №21/1  від 01.06.2011р. 
Аудиторська перевірка проводилась кожного кварталу. 
Дата початку аудиторської перевірки за 4 квартал 2011р.: 21.03.2012р. 
Дата закінчення аудиторської перевірки: 10.04.2012р. 
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Річна фінансова звітність 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 31.12.2011 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Iнгулецький гiрничо-
збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 00190905 

Територія  за КОАТУУ 1211036900 

Організаційно-
правова форма 

господарювання 
Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління  за КОДУ 0 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 13.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса вул. РУДНА, 47, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РIГ, 50064 

Середня кількість 
працівників 5942 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 5934 3411 

- первісна вартість 011 29083 29974 

- накопичена амортизація 012 ( 23149 ) ( 26563 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 688248 743778 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 4041718 4361040 

- первісна вартість 031 4616871 5334401 

- знос 032 ( 575153 ) ( 973361 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 5 5 



Довгострокова дебіторська заборгованість 050 6455 3338565 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 279553 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 4742360 8726352 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 208928 185780 

Поточні біологічні активи 110 1 2 

Незавершене виробництво 120 9447 7626 

Готова продукція 130 83690 103828 

Товари 140 10408 119181 

Векселі одержані 150 0 5288 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 6056638 10678110 

- первісна вартість 161 6056949 10678115 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 311 ) ( 5 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 10583 138 

- за виданими авансами 180 536798 695548 

- з нарахованих доходів 190 191 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 69493 25929 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 236596 763 

- у т.ч. в касі 231 1 1 

- в іноземній валюті 240 2513 23 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 7225286 11822216 

III. Витрати майбутніх періодів 270 699 225 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 11968345 20548793 



Пасив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 689906 689906 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 1841238 1700246 

Резервний капітал 340 172477 172477 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3926015 7101249 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 6629636 9663878 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 427855 410464 

Інші забезпечення 410 13015 15246 

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 0 

Усього за розділом II 430 440870 425710 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 74324 66841 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 143447 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 1211413 0 

Усього за розділом III 480 1429184 66841 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 7908 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 662913 6102567 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 24431 243 

- з бюджетом 550 31539 155723 



- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 5491 7148 

- з оплати праці 580 12286 13855 

- з учасниками 590 2543942 3908975 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

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

Інші поточні зобов'язання 610 136987 147694 

Усього за розділом IV 620 3417589 10344113 

V. Доходи майбутніх періодів 630 51066 48251 

Баланс 640 11968345 20548793 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

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 17102571 10397625 

Податок на додану вартість 015 2594655 1499787 

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 14507916 8897838 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 040 ( 3654118 ) ( 3205347 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 10853798 5692491 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 15271557 7018521 

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

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 74407 ) ( 66810 ) 

Витрати на збут 080 ( 358433 ) ( 434893 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 15284151 ) ( 7760968 ) 

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

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 10408364 4448341 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 17089 36481 

Інші доходи 130 3722 95331 

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

Фінансові витрати 140 ( 1709022 ) ( 54487 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші витрати 160 ( 6719 ) ( 108175 ) 

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

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 8713434 4417491 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

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

176 0 0 

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

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 2129079 ) ( 1183815 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 6584355 3233676 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 235 127 

- витрати 205 ( 208 ) ( 105 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 6584382 3233698 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 2866453 2265857 

Витрати на оплату праці 240 342604 338240 

Відрахування на соціальні заходи 250 130902 123909 

Амортизація 260 438023 487221 

Інші операційни витрати 270 420464 529828 

Разом 280 4198446 3745055 

 
 



III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 2759625.60000000 2759625.60000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2759625.60000000 2759625.60000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 2.38597000 1.17179000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 
просту акцію 330 2.38597000 1.17179000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 1.21686000 1.22023000 

Примітки 

 
Керівник 

 
Головний бухгалтер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Звіт про рух грошових коштів 
за 2011 рік 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 16283093 13817216 

Погашення векселів одержаних 015 0 27000 

Покупців і замовників авансів 020 471498 24346 

Повернення авансів 030 13916 10264 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 544 436 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 187 211 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 1447 596 

Інші надходження 080 5845629 2967888 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 7062960 ) ( 7929618 ) 

Авансів 095 ( 2256561 ) ( 536755 ) 

Повернення авансів 100 ( 42 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 267921 ) ( 259565 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 1974 ) ( 1854 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 4 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 2403906 ) ( 1248487 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 172446 ) ( 151883 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 205464 ) ( 181293 ) 

Цільових внесків 140 ( 21361 ) ( 645176 ) 

Інші витрачання 145 ( 6241445 ) ( 3433244 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 3982230 2460082 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 27 22 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 3982257 2460104 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 



- фінансових інвестицій 180 1 1428 

- необоротних активів 190 44254 1019 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 6576 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 1656 ) 

- необоротних активів 250 ( 901749 ) ( 518736 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 53915 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -857494 -565284 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -857494 -565284 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 1696796 

Інші надходження 330 376819 38153 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 1846256 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 3415492 ) ( 1521905 ) 

Інші платежі 360 ( 324545 ) ( 38153 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -3363218 -1671365 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -3363218 -1671365 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -238455 223455 

Залишок коштів на початок року 410 239109 15056 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 132 598 

Залишок коштів на кінець року 430 786 239109 

 



Звіт про власний капітал 
за 2011 рік 

 

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 689906 0 0 1841238 172477 3926015 0 0 6629636 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 
початок року 050 689906 0 0 1841238 172477 3926015 0 0 6629636 

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 ) 

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 -140992 0 139877 0 0 -1115 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 130 0 0 0 0 0 6584382 0 0 6584382 



Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -3549025 0 0 -
3549025 

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 учасників: 

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 

Вилучення капіталу: 

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 

Зменшення номінальної вартості 
акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

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 -140992 0 3175234 0 0 3034242 

Залишок на кінець року 300 689906 0 0 1700246 172477 7101249 0 0 9663878 

Звiт про власний капiтал розкриває iнформацiю про змiни складу власного капiталу на протязi звiтного 
року. Залишок власного капiталу вiдповiдає даним Балансу. 

 
ЛЕВIЦЬКИЙ А.П. 

 

 
ТРУСЕВИЧ Ю.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Залишок на початок року Переоцінка (дооцінка +, уцінка 
-) Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

Групи нематеріальних активів Код 
рядка 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

Надійшло 
за рік 

первісної 
(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 
амортизації 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

Нараховано 
амортизації за 

рік 

Втрати від 
зменшення 

корисності за 
рік первісної 

(переоціненої 
вартості) 

накопиченої 
амортизації 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним права 050 29066 23138 980 0 0 88 88 3500 0 0 0 29958 26550 

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

Інші нематеріальні активи 070 17 11 2 0 0 3 2 4 0 0 0 16 13 

Разом 080 29083 23149 982 0 0 91 90 3504 0 0 0 29974 26563 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Основні засоби 

у тому числі 
Залишок на початок 

року 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка -

) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

одержані за 
фінансовою орендою 

передані в оперативну 
оренду Групи основних засобів Код 

рядка 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 
знос 

Надійшло 
за рік 

первісної 
(переоціненої 

вартості) 
зносу 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 
знос 

Нараховано 
амортизації 

за рік 

Втрати від 
зменшення 

корисності за 
рік 

первісної 
(переоціненої 

вартості) 
зносу 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 
знос 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 
знос 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 
знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 1457 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1465 0 0 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 2514035 239165 377962 0 0 20534 4059 163015 0 0 0 2871463 398121 0 0 176189 40768 

Машини та обладнання 130 1362809 254958 191099 0 0 27017 25943 190300 0 0 0 1526891 419315 0 0 65944 18601 

Транспортні засоби 140 709740 57054 197957 0 0 4280 3774 76950 0 0 0 903417 130230 0 0 23356 4735 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 6746 2645 1263 0 0 79 29 675 0 0 0 7930 3291 0 0 2494 1830 

Тварини 160 109 64 11 0 0 1 1 8 0 0 0 119 71 0 0 4 4 

Багаторічні насадження 170 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 6280 5572 2129 0 0 258 255 2051 0 0 0 8151 7368 0 0 4721 4638 

Бібліотечні фонди 190 261 261 8 0 0 25 25 8 0 0 0 244 244 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 15428 15428 1512 0 0 2225 2225 1512 0 0 0 14715 14715 0 0 21 21 

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 4616871 575153 771949 0 0 54419 36311 434519 0 0 0 5334401 973361 0 0 272729 70597 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 214675 



основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 3404 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 14314 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 31495 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 383736 574691 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 474886 101822 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 2241 1218 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 1027 135 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 43 21 

Інші 330 0 0 

Разом 340 861933 677887 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 660 

IV. Фінансові інвестиції 

На кінець року 
Найменування показника Код 

рядка За рік 
довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 350 0 0 0 



дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 5 5 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 5 5 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 5 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 19548 25063 

Операційна курсова різниця 450 47464 21941 

Реалізація інших оборотних активів 460 116499 105222 

Штрафи, пені, неустойки 470 1827 4306 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 592 6497 

Інші операційні доходи і витрати 490 15085627 15121122 

у тому числі:  
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 843 



непродуктивні витрати і втрати 492 X 698 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 0 X 

Проценти 540 X 502 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 17089 1708520 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 82 17 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 3946 

Інші доходи і витрати 630 3640 2756 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 1 

Поточний рахунок у банку 650 785 



Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 786 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

VII. Забезпечення і резерви 

Збільшення за звітний рік 
Види забезпечень і резервів Код 

рядка 
Залишок на 

початок року нараховано 
(створено) 

додаткові 
відрахування 

Використано у 
звітному році 

Сторновано 
використану суму у 

звітному році 

Сума очікуваного відшкодування 
витрат іншою стороною, що врахована 

при оцінці забезпечення 

Залишок на 
кінець року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 24509 59866 0 54337 0 0 30038 

Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 720 400580 10816 0 37416 0 0 373980 

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 13015 2231 0 0 0 0 15246 

 770 2766 9028 0 5348 0 0 6446 

Резерв сумнівних боргів 775 237024 843 0 2210 99 0 235558 

Разом 780 677894 82784 0 99311 99 0 661268 

VIII. Запаси 

Переоцінка за рік 
Найменування показника Код 

рядка Балансова вартість на кінець року 
збільшення чистої вартості реалізації уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 50462 0 76 



Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 23885 0 112 

Тара і тарні матеріали 830 101 0 68 

Будівельні матеріали  840 3403 0 1 

Запасні частини 850 102061 0 152 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 2 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 5868 0 187 

Незавершене виробництво 890 7626 0 0 

Готова продукція 900 103828 0 0 

Товари 910 119181 0 0 

Разом 920 416417 0 596 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 185780 

переданих у переробку (922) 0 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 1324 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

у т.ч. за строками не погашення 
Найменування показника Код 

рядка Всього на кінець року 
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 10678115 15709 1172 62737 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 25929 3174 712 17594 



Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 2070 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 698 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 10 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 968 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 2551746 

Відстрочені податкові активи:  

- на початок звітного року 1220 0 



- на кінець звітного року 1225 279553 

Відстрочені податкові зобов’язання:  

- на початок звітного року 1230 143447 

- на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 2129079 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1241 2551746 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -279553 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -143114 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -333 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 -333 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 438023 

Використано за рік - усього 1310 438023 

в тому числі на:  

- будівництво об’єктів 1311 383736 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 54287 

- з них машини та обладнання 1313 54287 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0 



- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 

 1317 0 

XIV. Біологічні активи 

 
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок року Вибуло за рік Залишок на кінець року Групи біологічних активів Код 
рядка 

первісна 
вартість 

накопичена 
амортизація 

Надійшло 
за рік 

первісна 
вартість 

накопичена 
амортизація 

Нараховано 
амортизації 

за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

Вигоди від 
відновлення 
корисності первісна 

вартість 
накопичена 
амортизація 

Залишок 
на 

початок 
року 

Надійшло 
за рік 

Зміни 
вартості 

за рік 

Вибуло 
за рік 

Залишок 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні активи - усього 
у тому числі: 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Поточні біологічні активи - усього 
у тому числі: 1420 1 X 2 1 X X 0 0 2 X 0 0 0 0 0 

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші поточні біологічні активи 1424 1 X 2 1 X X 0 0 2 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, 
утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0 

 



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

 

Результат від 
первісного визнання 

Фінансовий результат (прибуток 
+, збиток -) від 

Найменування показника Код 
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, пов'язані з 
біологічними перетвореннями 

дохід витрати 

Уцінка Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

реалізації первісного визнання 
та реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва - усього 
у тому числі: 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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

інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва - усього 
у тому числі: 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
 

ЛЕВIЦЬКИЙ А.П. 

 

 
ТРУСЕВИЧ Ю.В. 



  

Додаток 6 
Довідка  

про фінансовий стан 
ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 

станом на 31.12.2011р. 
 
 
Аудиторами проведено фінансовий аналіз ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» за показниками ліквідності, фінансової стійкості та 
ефективності. Дані для проведення розрахунку взяті зі звітності підприємства за 2011р. 

 
РОЗДІЛ I. ЛІКВІДНІСТЬ 

 
Ліквідність підприємства дозволяє визначити спроможність підприємства 

сплачувати свої поточні зобов’язання. У табл.1 приведені формули розрахунку показників 
ліквідності: 

Таблиця 1 
    Формули розрахунку показників ліквідності 

№ Найменування 
показника  Формула розрахунку 

1 
Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

К1 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Короткострокові 
фінансові вкладення) / Короткострокові зобов’язання 

2 Коефіцієнт загальної 
ліквідності  

К2 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Дебітори 
(непрострочені та реальні) + Запаси + Витрати) / Короткострокові 

зобов’язання 

 3 Чистий оборотний 
капітал К3 = Оборотні активи – Короткострокові зобов’язання 

  
Результат розрахунку показників ліквідності приведений у табл.2: 

Таблиця 2 
 Результати розрахунку показників ліквідності 

№  Найменування показника Значення 
показника 

Орієнтовне позитивне 
значення показника 

1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,000076 0,25 – 0,50 
2 Коефіцієнт загальної ліквідності  1,143 1,00 – 2,00 
3 Чистий оборотний капітал, тис. грн. 1478103 >0 

 
На підприємстві, що аналізується, коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 

31.12.2011р. складає 0,000076, що значно нижче нормативних значень. Але з огляду на 
специфіку підприємства, наявність великого залишку грошових коштів може свідчити про 
неефективність їх використання, тому більше інформаційне навантаження має коефіцієнт 
загальної ліквідності. 

Коефіцієнт загальної ліквідності відображає здатність покриття поточних 
зобов’язань підприємства за рахунок використання всієї суми оборотних коштів. На ПАТ 
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» станом на 31.12.2011р. 
значення даного коефіцієнту складає 1,143, що знаходиться у межах нормативного 
значення (1,00 – 2,00) та свідчить про високий ступінь ліквідності підприємства. 

Величина чистого оборотного капіталу станом на 31.12.2011р. складає  
1478103 тис. грн., що свідчить про спроможність підприємства сплачувати свої поточні 
зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.  



  

Таким чином, по ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ» можна говорити про високий рівень ліквідності. 

 
РОЗДІЛ II. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ 

 
Показники фінансової стійкості характеризують структуру джерел фінансування 

ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування діяльності. У табл.3 приведений перелік розрахункових 
показників фінансової стійкості та формули їх розрахунку:  

           Таблиця 3 
    Формули розрахунку показників фінансової стійкості 

№ Найменування 
показника  Формула розрахунку 

1 Коефіцієнт фінансової 
стійкості 

К3 = Власні кошти / Вартість майна (підсумок  
активу балансу) 

2 
Коефіцієнт структури 
капіталу 
(фінансування) 

К4 = (Короткострокова кредиторська заборгованість + 
Довгострокова кредиторська заборгованість) / Власний капітал 

 
Результати розрахунку показників фінансової стійкості наведені у табл.4: 

Таблиця 4 
 Результати розрахунку показників фінансової стійкості 

№ Найменування показника Значення 
показника 

Орієнтовне позитивне 
значення показника 

1 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,4703 0,25 – 0,50 
2 Коефіцієнт структури капіталу  1,070 0,5 – 1,00 

 
Станом на 31.12.2011р. значення коефіцієнту фінансової стійкості складає 0,4703, 

що відповідає встановленому діапазону нормативних значень та свідчить про високий 
рівень фінансової незалежності підприємства. 

Коефіцієнт структури капіталу станом на 31.12.2011р. складає 1,070, що дещо вище 
встановленого діапазону нормативних значень, та свідчить про відсутність залежності 
фінансового стану підприємства від зовнішніх кредиторів та інвесторів. 

Таким чином, рівень фінансової стійкості ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» є високим. 

 
РОЗДІЛ IІІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 
Ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього 

використання визначається за допомогою аналізу показників рентабельності.  
В табл.5 представлений перелік показників рентабельності та формули їх 

розрахунку: 
 Таблиця 5 

 Формули розрахунку показників рентабельності 
№  Найменування показника  Формула розрахунку 

1 Рентабельність активів К5 = Чистий прибуток / Середньорічна вартість 
активу балансу 

2 Рентабельність діяльності  К6 = Чистий прибуток / Чистий доход (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
 



  

Результати розрахунку показників рентабельності наведені в табл.6: 
Таблиця 6 

 Результати розрахунку показників рентабельності 
№  Найменування показника Значення показника 
1  Рентабельність активів 40,50% 
2 Рентабельність діяльності 45,38% 

 
Діяльність ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» у 

2011 році може бути оцінена як ефективна, прибутковість активів та діяльності 
підприємства склали відповідно 40,50% та 45,38%. 

Результатом діяльності підприємства у 2011 році є прибуток у сумі  
6584382 тис. грн. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


