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

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
26.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00190928
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська , -, 53300, мiсто Орджонiкiдзе, Калiнiна, 11
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
05667 44688 44043
1.6. Електронна поштова адреса емітента
dep_act@ordgok.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013

(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi Національної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №82  29.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://www.ordgok.com/?page_id=31 в мережі Інтернет 29.04.2013

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:



а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з 
цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим 
іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу 
іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного 
періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за 
станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами 
позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН



25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до 
паперової форми при поданні інформації до Комісії) X

27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється 
шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Рейтингова оцiнка не проводилась. 
Єдиним засновником емiтента є регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi. 
Фiзичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не має. 
Дивiденди за 2011 та 2012 роки не нараховувались i не виплачувались. 
Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. 
Iншi цiннi папери емiтентом не випускались. 
Похiднi цiннi папери не випускались. 
Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. 
Емiтент не здiйснював видачу сертифiкатiв цiнних паперiв. Iнформацiя про виданi сертифiкати акцiй до 2012 року не 
зазначається у зв'язку iз переведенням випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму при 
дематерiалiзацiї простих iменних акцiй у 2011 роцi. 
Iнформацiя про гарантiї третьої особи не надається, так як випуск цiнних паперiв не здiйснювався. 
Особлива iнформацiя, iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, iнформацiя про ФОН у звiтному перiодi не виникала. 
Емiтент не складав за звiтний перiод рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
Емiтент складав за звiтний перiод рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.



3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "ОГЗК"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
53300
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська , -
3.1.6. Населений пункт
мiсто Орджонiкiдзе
3.1.7. Вулиця, будинок
Калiнiна, 11

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Серiя А00 №656389
3.2.2. Дата державної реєстрації
15.12.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
736133730.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
736133730.00



3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
3.3.2. МФО банку
305299
3.3.3. Поточний рахунок
26006057007376
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
3.3.5. МФО банку
305299
3.3.6. Поточний рахунок
26005103000002

3.4. Основні види діяльності
07.29 Добування руд iнших кольорових металiв
49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт



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
Органiзацiя та проведення спортивних занять 
професiоналiв та любителiв спорту Серiя АВ №491172 23.12.2009 Мiнiстерство України у справах сiм'ї, 

молодi та спорту 04.12.2014

Опис У зв'язку iз змiною законодавства лiцензiя не потрiбна.
 
надання освiтнiх послуг навчальними закладами, 
пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi 
квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного 
навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї

Серiя АД №034809 24.04.2012 Мiнiстерство освiти i науки, молодi 
та спорту України 23.03.2015

Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 

Медична практика Серiя АГ № 600194 25.06.2012 Мiнiстерство охорони здоров'я 
України не зазначено

Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих 
об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення 
з правом створення власної мережi ємнiстю понад 1000 
(однiєї тисячi) абонентських номерiв на територiї м. 
Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi вiдп

Серiя АВ №583040 10.05.2011 Нацiональна комiсiя з питань 
регулювання зв'язку України 14.06.2017

Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Придбання, зберiгання, перевезення, використання 
прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку 
наркотичних засобiв, психотропних речовин i 
прекурсорiв"

Серiя АВ №586836 24.10.2011 Державний комiтет України з питань 
контролю за наркотиками 13.10.2016

Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 



Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням 
об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з 
додатком)

Серiя АГ №575434 22.04.2011
Мiнiстерство регiонального розвитку 
та будiвництва України Iнспекцiя 
державного архiтектурно-будiве

30.08.2012

Опис На замiну данiй лiцензiї 07 серпня 2012 року отримана нова лiцензiя серiї АД №071683.
 

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням 
об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з 
додатком)

Серiя АД №071683 07.08.2012

Державна архiтектурно-будiвельна 
iнспекцiя України Iнспекцiя 
державного архiтектурно-
будiвельного к

07.08.2017

Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних 
вантажiв автомобiльним транспортом : - внутрiшнi 
перевезенняпасажирiв автобусами; - внутрiшнi 
перевезення небезпечних вантажiв вантажними 
автомобiлями, причепами та напiвпричепами.

Серiя АГ №587819 18.08.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку 
України необмежений

Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 
Транспортування теплової енергiї магiстральними та 
мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами Серiя АГ № 500168 13.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання 

електроенергетики України (НКРЕ) 24.10.2012

Опис Не планується отримувати нову лiцензiю.
 
Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з 
виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i 
когенерацiйних установках та установках з 
використанням нетрадицiйних або поновлюваних 
джерел енергiї)

Серiя АГ № 500169 13.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання 
електроенергетики України (НКРЕ) 24.10.2012

Опис Не планується отримувати нову лiцензiю.
 

Постачання теплової енергiї Серiя АГ № 500170 13.05.2011 Нацiональна комiсiя регулювання 
електроенергетики України (НКРЕ) 24.10.2012

Опис Не планується отримувати нову лiцензiю.



 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв 
протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка 
протипожежного стану об'єктiв, а саме: - Проектування 
установок пожежної сигналiзацiї. - Монтаж, технiчне 
обслуговування установок пожежегасiння (водя

Серiя АГ №595112 06.05.2011 Державний департамент пожежної 
безпеки МНС України 21.06.2012

Опис На замiну данiй лiцензiї 31 серпня 2012 року отримана нова лiцензiя серiї АД №037857.
 
Надання послуг i виконання робiт протипожежного 
призначення Серiя АД №037857 31.08.2012 Державна iнспекцiя техногенної 

безпеки України необмежений

Опис На замiну данiй лiцензiї планується отримати нову лiцензiю.
 



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

УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ 
ВИРОБНИКIВ ФЕРОСПЛАВIВ 
ТА IНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУР 
ГIЙНОЇ ПРОДУКЦIЇ

Площа Ленина, буд. 1, к. 254, м. Днiпропетровськ, 49000, Україна

Опис

ПАТ "ОГЗК" є участником УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ВИРОБНИКIВ ФЕРОСПЛАВIВ ТА IНШОЇ 
ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНОЇ ПРОДУКЦIЇ (далi - УкрФА). УкрФА створена на основi об`єднання Учасниками 
фiнансових та матерiальних ресурсiв з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi для вирiшення 
спiльних економiчних та соцiальних завдань Учасникiв, вiдповiдно до установчих документiв Асоцiацiї та 
дiючого законодавства України. УкрФА є недержавною, некомерцiйною, самоврядною органiзацiєю, 
створеною для представлення iнтересiв Учасникiв, не має на метi досягнення прибутку, та є за своєю суттю 
неприбутковою органiзацiєю. Предметом дiяльностi УкрФА є виконання наступних завдань: - координацiя 
господарської дiяльностi Учасникiв; - сприяння Учасникам у вирiшеннi проблемних, спiрних питань, що 
виникають пiд час здiйснення господарської дiяльностi, у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого 
самоврядування, органiзацiя ефективної взаємодiї Учасникiв з органами законодавчої, виконавчої та судової 
влади України, - створення постiйно дiючого незалежного третейського суду; - представництво i захист прав та 
охоронюваних законом iнтересiв Учасникiв в судах, державних органах, органах мiсцевого самоврядування, 
мiжнародних органiзацiях, перед юридичними та фiзичними особами у межах наданих Учасниками 
повноважень; - всебiчне вивчення проблем Учасникiв та їх розв'язання, пов'язаних з виробництвом, збутом 
феросплавної та iншої електрометалургiйної продукцiї в Українi та за кордоном; - координацiя дiй виробникiв 
на зовнiшньому ринку феросплавiв, включаючи розробку загальної позицiї щодо цiн при здiйсненi 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, обсягу експорту з урахуванням кон’юктури та специфiки цього ринку; - 
сприяння у виробництвi та збуту на зовнiшньому ринку феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, 
запровадження передової технологiї, устаткування, стандартизацiї i сертифiкацiї вiдповiдно свiтовим вимогам 
для пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї на внутрiшньому та зовнiшьому ринках; - 
пiдготовка пропозицiй та обгрунтування доцiльностi залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй у 
феросплавну галузь, що потребують гарантiй уряду України; - здiйснення аналiзу внутрiшнього та 
зовнiшнього ринкiв та прогноз можливих змiн, аналiз кон’юктури цих ринкiв; - пiдготовка пропозицiй та 
обгрунтування заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi дiяльностi Учасникiв; - здiйснення 
iнформацiйно-методичного, правового та консалтингового забезпечення Учасникiв, узагальнення вiтчизняного 
та зарубiжного досвiду, впровадження наукових розробок, надання патентно-лiцензiйної допомоги; - сприяння 
в пошуку потенцiйних iнвесторiв та кредиторiв для суб’єктiв галузi, надання послуг у пiдготовцi технiко-
економiчних обгрунтувань iнвестицiй, квалiфiкованих вiтчизняних i закордонних спецiалiстiв, вчених, 
експертiв для реалiзацiї цiлей та завдань Асоцiацiї; - взаємний обмiн мiж Учасниками iнформацiєю, досвiдом, 
практичними навичками у галузi виробництва феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї, 
органiзацiя проведення науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, виставок, ярмарок тв iнших заходiв.

 



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)
Регiональне вiддiлення Фонду 
державного майна України по 
Днiпропетровськiй областi

13467337 49600, Україна, мiсто Днiпропетровськ, 
вул. Комсомольська, буд.58 0.00

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 0.00
Усього 0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 5 081 особи. 
Середня чисельностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 8 осiб. 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 10 осiб. 
Фонд оплати працi - 220 882,2 тис.грн. 
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - розмiр фонду оплати працi емiтента 
збiльшено вiдносто попереднього року на 11,6% (збiльшення тарифних ставок та посадових окладiв згiдно законодавства). 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, направлена на 
забезпечення робочих мiсць пiд виконання виробничої програми. 
Емiтент проводить роботи iз зовнiшнiм резервом кадрiв по оновленню бази даних зовнiшнього резерву кадрiв, органiзовує курси з пiдвищення 
квалiфiкацiї та органiзовує курси здобуття нових професiй робiтниками ПАТ “ОГЗК ” як в секторi навчання вiддiлу кадрiв та навчання так i 
стороннiми органiзацiями. 
За 2012 рiк отримали нову професiю та пiдвищили квалiфiкацiю:
а) в секторi навчання ВКтаН - 1 971 чол, за професiями: машинiст екскаватора, помiчник машинiста екскаватора, слюсар з ремонту автомобiлiв, 
машинiст крана автомобiльного, водiй автотранспортних засобiв, токар, слюсар черговий i по ремонту устаткування, машинiст конвеєра, 
охоронник, вантажник, покрiвельник рулонних покрiвель та покрiвель iз штучних матерiалiв, машинiст бурової установки, вивчення правил 
безпечної експлуатацiї пiдйомникiв, вивчення правил безпечної експлуатацiї посудин що працюють пiд тиском, електрогазозварник, машинiст 
збагачувальних машин, агломератники, машинiст насосних установок, верстатник широкого профiлю, монтажник по монтажу сталевих i 
залiзобетонних конструкцiй.
б) в стороннiх органiзацiях - 174 чол (пiдвищення квалiфiкацiї). 



6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шуваєв Сергiй Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 196576 20.06.1996 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник Голови Правлiння ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося. 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
На iнших пiдприємствах не працює.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади:
06.02.1987-31.10.1990 - начальник змiни в плавильному цеху Запорiзького заводу феросплавiв;
01.11.1990-19.01.1994 - старший майстер на гарячих дiлянках робiт у плавильному цеху № 3 Запорiзького заводу феросплавiв;
20.01.1994-15.05.1994 - заступник начальника плавильного цеху № 3 з виробництва Запорiзького заводу феросплавiв;
16.05.1994-31.03.1995 - в.о.начальника плавильного цеху Запорiзького заводу феросплавiв;
01.04.1995-30.05.1995 - начальник плавильного цеху № 3 Запорiзького заводу феросплавiв;
31.05.1995-05.11.2001 - начальник плавильного цеху № 3 вiдкритого акцiонерного товариства «Запорiзький завод феросплавiв»;
06.11.2001-10.02.2004 - начальник планово-економiчного вiддiлу вiдкритого акцiонерного товариства «Запорiзький завод феросплавiв»;
11.02.2004-14.11.2004 - начальник плавильного цеху № 1 вiдкритого акцiонерного товариства «Запорiзький завод феросплавiв»;
15.11.2004-23.02.2006 - головний iнженер вiдкритого акцiонерного товариства «Запорiзький завод феросплавiв»;



24.02.2006-18.05.2006 - перший заступник Голови Правлiння вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний 
комбiнат»;
з 19.05.2006г. i по теперiшнiй час - Голова Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарець Вiктор Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 854503 18.04.2002 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння - головний iнженер ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Є Першим Заступником Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". 
Працює Технiчним Директором ПАТ "ОГЗК". 
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади:
30.09.1982-01.06.1986 - гiрничий майстер Запорiзького кар'єру Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату
02.06.1986-20.10.1986 - заступник головного iнженера Запорiзького кар'єру Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату
21.10.1986-12.05.1989 - головний iнженер Запорiзького кар'єру Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату



15.05.1989-24.09.1990 - заступник секретаря парткому Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату Орджонiкiдзевського ГК КП 
України
25.09.1990-02.02.1997 - заступник начальника Проектно-конструкторського вiддiлу Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату
03.02.1997-07.04.1997 - начальник Олександрiвського кар'єру Орджонiкiдзевського гiрничо-збагачувального комбiнату
08.04.1997-30.06.1999 - начальник Олександрiвського кар'єру вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний 
комбiнат»
01.07.1999-30.05.2002 - заступник головного iнженера з виробництва - начальник виробничого вiддiлу вiдкритого акцiонерного товариства 
«Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат»
31.05.2002-23.02.2006 - перший заступник Голови Правлiння вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний 
комбiнат»
24.02.2006-24.05.2006 - заступник Голови Правлiння - головний iнженер вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-
збагачувальний комбiнат»
з 25.05.2006р. i по теперiшнiй час - Технiчний Директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тиква Геннадiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 269552 11.10.2004 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з економiки та фiнансiв ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 



Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Є Заступником Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". 
Винагорода не надавалася. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Туз Iлля Арнольдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 381732 23.11.1998 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Комерцiйний Директор ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Є Заступником Голови Правлiння ПАТ "ОГЗК". 
Винагорода не надавалася. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 



паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiднюк Микола Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 836362 27.12.2001 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Директора з охорони працi та безпеки руху ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Винагорода не надавалася. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпенко Сергiй Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи



АЕ 079689 25.12.1995 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Управлiння кадрiв ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Працює начальником вiддiлу кадрiв i навчання ПАТ "ОГЗК". 
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана.
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади: 
26.06.1997-01.12.2004 - заступник начальника вiддiлу-начальник бюро по роботi з персоналом вiддiлу кадрiв вiдкритого акцiонерного товариства 
«Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат»
02.12.2004-06.10.2005 - начальник вiддiлу кадрiв вiдкрiтого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат»
07.10.2005-15.01.2006 - заступник начальника вiддiлу кадрiв вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний 
комбiнат»
16.01.2006-10.05.2006 - помiчник Голови Правлiння з органiзацiйних питань вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-
збагачувальний комбiнат»
11.05.2006-24.05.2006 - заступник Голови Правлiння з соцiальних питань вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-
збагачувальний комбiнат»
25.05.2006-22.01.2007 - директор з загальних питань вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний комбiнат»
23.01.2007-31.09.2009 - начальник Управлiння кадрiв вiдкритого акцiонерного товариства «Орджонiкiдзевський гiрничо-збагачувальний 
комбiнат»
з 01.10.2009р. i по теперiшнiй час - начальник Вiддiлу кадрiв та навчання ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада



Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Науменко Алла Дмитрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 029394 05.01.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ВАТ "Нiкопольський кранобудiвний завод".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Працює Головним бухгалтером ПАТ "ОГЗК". 
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попереднi посади: 
01.01.1988-20.04.1988 - в.о. начальника вiддiлу фiнансування та кредитування будiвельного комплексу вiддiлення Промстройбанку СРСР в 
м.Нiкополi
21.04.1988-12.10.1989 - начальник вiддiлу фiнансування та кредитування будiвельного комплексу вiддiлення Промстройбанку СРСР в м.Нiкополi
16.10.1989-23.06.1992 - начальник фiнансового вiддiлу Кранобудiвного заводу iм.В.I.Ленiна, м.Нiкополь
24.06.1992-02.01.1997 - головний бухгалтер Кранобудiвного заводу iм.В.I.Ленiна, м.Нiкополь
02.01.1997р та по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння



6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сотнiков Сергiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 889860 30.10.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з економiчної безпеки та режиму ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Винагорода не виплачувалася. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* 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
Постоловський Володимир Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 753478 16.10.1997 Орджонiкiдзевський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1946



6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Працює Директором з розвитку ПАТ "ОГЗК". 
Окрiм заробiтної плати i допомоги у зв'язку з виходом на пенсiю, iнших винагород не надавалося. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* 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
Дикун Iгор Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 176689 25.12.2000 Самарський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Укрсоцбанк, iнженер-програмiст



6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Винагорода не надавалася. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* 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
Клочек Тетяна Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 658717 15.01.2008 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
КБ "Южное", технiк
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Винагорода не надавалася. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* 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
Петрiченко Андрiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 047896 23.02.1996 Днiпровський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя емiтенту не надана.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Винагорода не надавалася. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* 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
Селезньова Юлiя Вiталiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи



АЕ 210399 14.02.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя емiтенту не надана.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Є секретарем Наглядової ради ПАТ "ОГЗК". 
Працює старшим менеджером (0,5 ставки) ПАТ «ОГЗК». Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* 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
Iгнатьєв Євген Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 297170 24.09.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**



21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя емiтенту не надана.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Винагорода не надавалася. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* 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
Лейбер Урiел
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 111968752 30.12.1998 Паспортне агентство Нью-Йорка
6.1.4. Рік народження**
1971
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя емiтенту не надана.
6.1.8. Опис
Серiя паспорту вiдсутня. 
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК". 
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Винагорода не надавалася. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бугайцова Наталя Валерiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 371474 14.11.1998 Нiкопольський МВ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник бюро з податкового облiку головної бухгалтерiї ВАТ "ОГЗК".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи - у вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ОГЗК".
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не вiдбулося. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про стаж керiвної роботи та попередню посаду наведена в iнформацiї. 
Є заступником Головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ "ОГЗК". 
Окрiм заробiтної плати, iнших винагород не надавалося. 
Iнформацiя про iншу роботу емiтенту не надана. 
* 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

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)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні

привілейовані 
на 

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Голова 
Правлiння

Шуваєв Сергiй 
Павлович

СА 196576 20.06.1996 
Ленiнський РВ УМВС 
України в Запорiзькiй 
обл.

1000 0.00003396122 1000 0 0 0

Член 
Правлiння

Бондарець 
Вiктор Iванович

АМ 854503 18.04.2002 
Орджонiкiдзевський 
МВ УМВС України у 
Днiпропетровськiй 
обл.

2520 0.00008558227 2520 0 0 0

Член 
Правлiння

Тиква Геннадiй 
Вiкторович

АН 269552 11.10.2004 
Орджонiкiдзевський 
МВ УМВС України у 
Днiпропетровськiй 
обл.

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член 
Правлiння

Туз Iлля 
Арнольдович

АК 381732 23.11.1998 
Бабушкiнський РВ 
ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл.

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член 
Правлiння

Бiднюк Микола 
Петрович

АМ 836362 27.12.2001 
Орджонiкiдзевський 
МВ УМВС України у 
Днiпропетровськiй 
обл.

3000 0.00010188366 3000 0 0 0



Член 
Правлiння

Карпенко 
Сергiй 
Григорович

АЕ 079689 25.12.1995 
Орджонiкiдзевський 
МВ УМВС України у 
Днiпропетровськiй 
обл.

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член 
Правлiння

Науменко Алла 
Дмитрiвна

АК 029394 05.01.1998 
Нiкопольським МВ 
УМВС України у 
Днiпропетровськiй 
обл.

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член 
Правлiння

Сотнiков Сергiй 
Васильович

АЕ 889860 30.10.1997 
Бабушкiнським РВ 
ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл. 

0 0.00000000000 0 0 0 0

Голова 
Наглядової 
ради

Постоловський 
Володимир 
Володимирович

АЕ 753478 16.10.1997 
Орджонiкiдзевський 
МВ УМВС України у 
Днiпропетровськiй 
обл.

4830 0.00016403269 4830 0 0 0

Член 
Наглядової 
ради

Дикун Iгор 
Олександрович

АМ 176689 25.12.2000 
Самарський РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл.

3 0.00000010188 3 0 0 0

Член 
Наглядової 
ради

Клочек Тетяна 
Василiвна

АН 658717 15.01.2008 
Бабушкiнський РВ 
ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл.

2 0.00000006792 2 0 0 0

Член 
Наглядової 
ради

Петрiченко 
Андрiй 
Вiкторович

АЕ 047896 23.02.1996 
Днiпровський РВ 
Днiпродзержинського 
МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл.

3 0.00000010188 3 0 0 0



Член 
Наглядової 
ради

Селезньова 
Юлiя Вiталiївна

АЕ 210399 14.02.1996 
Жовтневий РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл.

10 0.00000033961 10 0 0 0

Член 
Наглядової 
ради

Iгнатьєв Євген 
Володимирович

АК 297170 24.09.1998 
Жовтневий РВ ДМУ 
УМВС України в 
Днiпропетровськiй 
обл.

3 0.00000010188 3 0 0 0

Член 
Наглядової 
ради

Лейбер Урiел
- 111968752 30.12.1998 
Паспортне агентство 
Нью-Йорка

3 0.00000010188 3 0 0 0

Голова 
Ревiзiйної 
комiсiї

Бугайцова 
Наталя 
Валерiївна

АК 371474 14.11.1998 
Нiкопольський МВ 
УМВС України у 
Днiпропетровськiй 
обл.

2000 0.00006792244 2000 0 0 0

Усього 13374 0.00045419736 13374 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

Найменування 
юридичної 

особи

Ідентифі
каційний 

код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата 
внесення 

до 
реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явни

ка

привілейо
вані іменні

привілейо
вані на 

пред'явни
ка

ALEXTON 
HOLDINGS 
LIMITED

177977

- Кiпр - Кiпр, Limassol, 
STRATIGOU 
PAPAGOU,6 AGIOS 
NIKOLAOS, P.C. 3091

715591696 24.30236745163 715591696 0 0 0

CLEMENTE 
ENTERPRISES 
LIMITED

177963

- Кiпр - Кiпр, Limassol, 
PETROU TSIROU, 71, 
SWEPCO COURT, 
FLAT/OFFICE M2, 
NAAFI, P.C.3076

715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0

EXSEED 
INVESTMENTS 
LIMITED

177965

- Кiпр - Кiпр, Limassol, 
17th DROMOS, 1, 
KATO POLEMIDIA, 
P.C. 4059

715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0

PROFETIS 
ENTERPRISES 
LIMITED

177948
- Кiпр - Кiпр, Limassol, 
PENTE PIGADION, 2, 
MESA GEITONIA

715591694 24.30236738371 715591694 0 0 0

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)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явни

ка

привілейо
вані іменні

привілейо
вані на 

пред'явни
ка

д/н д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 2862366778 97.20946960276 2862366778 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

Вид 
загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення 26.12.2012

Кворум 
зборів** 97.2097

Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах акцiонерiв: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. 
Обрання Голови загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4. 
Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 5. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 6. Розгляд звiту Наглядової ради 
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Наглядової ради. 7. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 
2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу 
Товариства за 2011 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 
2011 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства. 10. Про попереднє схвалення 
вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, якi можуть вчинятись товариством протягом не 
бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. 11. Внесення 
та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 12. Про внесення змiн до внутрiшнiх 
Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Положень в новiй 
редакцiї. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню Порядку денного: «Обрання лiчильної комiсiї 
загальних зборiв акцiонерiв» 1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, 
оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз 
забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати зберiгачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР». 1.2. Затвердити умови договору про надання 
послуг по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 26 грудня 
2012 р., щодо виконання повноважень лiчильної комiсiї, укладеного мiж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР» та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ». 1.3. Обрати з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР» наступний склад лiчильної комiсiї: - Голова лiчильної комiсiї – 
Дорохов Сергiй Анатолiйович; - член лiчильної комiсiї – Долгушин Олексiй Анатолiйович; - член лiчильної комiсiї – Писарєва 
Вiкторiя Миколаївна. Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв: Кiлькiсть голосiв, 
що беруть участь у голосуваннi: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «За»: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «Проти»: 
0 Голосiв (0 %) Голосувало «Утримався» : 0 Голосiв (0 %) Не брали участь у голосуваннi: 0 Голосiв (0 %) Голоси, визнанi 
недiйсними пiд час голосування: 0 Голосiв (0 %) Рiшення прийняте. По другому питанню Порядку денного: «Обрання Голови 



загальних зборiв акцiонерiв» 2.1. Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Чередка Костянтина Євгеновича. 
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у 
голосуваннi: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «За»: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «Проти»: 0 Голосiв (0 %) 
Голосувало «Утримався»: 0 Голосiв (0 %) Не брали участь у голосуваннi: 0 Голосiв (0 %) Голоси, визнанi недiйсними пiд час 
голосування: 0 Голосiв (0 %) Рiшення прийняте. По третьому питанню Порядку денного: «Прийняття рiшення з питань порядку 
проведення загальних зборiв акцiонерiв» 3.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв: - надати виступаючим 
по питанням Порядку денного – до 15 хв., - вiдвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв., - на виступи, довiдки – до 
10 хв. Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв: Кiлькiсть голосiв, що беруть 
участь у голосуваннi: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «За»: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «Проти»: 0 Голосiв 
(0 %) Голосувало «Утримався»: 0 Голосiв (0 %) Не брали участь у голосуваннi: 0 Голосiв (0 %) Голоси, визнанi недiйсними пiд час 
голосування: 0 Голосiв (0 %) Рiшення прийняте. По четвертому питанню Порядку денного: «Обрання секретаря загальних зборiв 
акцiонерiв» 4.1. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства пана Дикуна Iгора Олександровича. Пiдсумки 
голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi: 
2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «За»: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «Проти»: 0 Голосiв (0 %) Голосувало 
«Утримався»: 0 Голосiв (0 %) Не брали участь у голосуваннi: 0 Голосiв (0 %) Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування: 0 
Голосiв (0 %) Рiшення прийняте. По п’ятому питанню Порядку денного: «Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства» 5.1. Роботу 
Правлiння Товариства в 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i 
положенням його установчих документiв. 5.2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства в 2011 роцi затвердити. Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв: 
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «За»: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) 
Голосувало «Проти»: 0 Голосiв (0 %) Голосувало «Утримався»: 0 Голосiв (0 %) Не брали участь у голосуваннi: 0 Голосiв (0 %) 
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування: 0 Голосiв (0 %) Рiшення прийняте. По шостому питанню Порядку денного: 
«Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради» 6.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що 
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 6.2. Звiт Наглядової ради Товариства 
за 2011 рiк затвердити. Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв: Кiлькiсть голосiв, 
що беруть участь у голосуваннi: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «За»: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «Проти»: 
0 Голосiв (0 %) Голосувало «Утримався»: 0 Голосiв (0 %) Не брали участь у голосуваннi: 0 Голосiв (0 %) Голоси, визнанi 
недiйсними пiд час голосування: 0 Голосiв (0 %) Рiшення прийняте. По сьомому питанню Порядку денного: «Розгляд висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї» 7.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2011 роцi визнати задовiльною 
та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 7.2. Звiт i висновки 
Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi затвердити. 
Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у 
голосуваннi: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «За»: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «Проти»: 0 Голосiв (0 %) 
Голосувало «Утримався»: 0 Голосiв (0 %) Не брали участь у голосуваннi: 0 Голосiв (0 %) Голоси, визнанi недiйсними пiд час 
голосування: 0 Голосiв (0 %) Рiшення прийняте. По восьмому питанню Порядку денного: «Затвердження рiчного звiту та балансу 
Товариства за 2011 рiк» 8.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2011 рiк. Пiдсумки 



голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi: 
2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «За»: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «Проти»: 0 Голосiв (0 %) Голосувало 
«Утримався»: 0 Голосiв (0 %) Не брали участь у голосуваннi: 0 Голосiв (0 %) Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування: 0 
Голосiв (0 %) Рiшення прийняте. По дев’ятому питанню Порядку денного: «Визначення порядку розподiлу чистого прибутку 
(покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2011 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження 
розмiру дивiдендiв Товариства» 9.1. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2011 роцi Товариство має збитки вiд фiнансово 
- господарської дiяльностi в сумi 184 197 665,23 (сто вiсiмдесят чотири мiльйона сто дев’яносто сiм тисяч шiстсот шiстдесят п’ять 
гривень 23 копiйки) грн. 9.2. Розподiл прибутку за 2011 рiк не затверджувати, у зв’язку з його вiдсутнiстю. 9.3. Вiдрахування до 
фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2011 роцi не проводити. Дивiденди за результатами господарської 
дiяльностi Товариства за 2011 рiк не нараховувати та не сплачувати. Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, 
прийнятому за 100 вiдсоткiв: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «За»: 2 
862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «Проти»: 0 Голосiв (0 %) Голосувало «Утримався»: 0 Голосiв (0 %) Не брали участь у 
голосуваннi: 0 Голосiв (0 %) Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування: 0 Голосiв (0 %) Рiшення прийняте. По десятому 
питанню Порядку денного: «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може 
бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк, 
якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру 
правочинiв та їх граничної вартостi» 10.1. З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 – 
2013 роки, у вiдповiдностi до Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє 
схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв 
бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк, а саме: - кредитних договорiв з ПАТ КБ 
"ПРИВАТБАНК", направлених на отримання Товариством грошових коштiв (у вiдповiдностi до типових умов кредитування, що 
додаються до цього протоколу), - гранична сукупна вартiсть кредитних договорiв не повинна перевищувати суму 560 000 000,00 
грн. (п'ятсот шiстдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок); - договорiв застави (крiм договорiв застави основних фондiв), по 
забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними кредитними договорами з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", - 
гранична сукупна вартiсть договорiв застави не повинна перевищувати суму 1 120 000 000,00 грн. (один мiльярд сто двадцять 
мiльйонiв гривень 00 копiйок). Пiдсумки голосування з пропозицiї, прорахованi вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв 
Товариства: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi: 2 944 534 920 Голосiв (100,00 %) Голосувало «За»: 2 862 372 608 
Голосiв (97,21 %) Голосувало «Проти»: 0 Голосiв (0,00 %) Голосувало «Утримався»: 0 Голосiв (0,00 %) Не брали участь у 
голосуваннi: 82 162 312 Голосiв (2,79 %) Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування: 0 Голосiв (0,00 %) Рiшення прийняте. По 
одинадцятому питанню Порядку денного: «Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у 
новiй редакцiї» 11.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ 
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту. 11.2. Делегувати Головi 
Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ» право пiдпису Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.12.2012 р. 11.3. Доручити 
Головi Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ» особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому 
законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв 



акцiонерiв Товариства 26.12.2012 р. Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв: 
Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «За»: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) 
Голосувало «Проти»: 0 Голосiв (0 %) Голосувало «Утримався»: 0 Голосiв (0 %) Не брали участь у голосуваннi: 0 Голосiв (0 %) 
Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування: 0 Голосiв (0 %) Рiшення прийняте. По дванадцятому питанню Порядку денного: 
«Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом 
викладення Положень в новiй редакцiї» 12.1. Шляхом викладення в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Положень 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», що 
регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, а саме: - «Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»; - «Положення про 
Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ»; - «Положення про Загальнi збори ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ 
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»; - «Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ». 12.2. Встановити, що датою набуття 
чинностi в новiй редакцiї Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата проведення 
державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.12.2012 р. 12.3. 
Делегувати Головi Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», 
затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.12.2012 р. Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, 
прийнятому за 100 вiдсоткiв: Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi: 2 862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «За»: 2 
862 372 608 Голосiв (100 %) Голосувало «Проти»: 0 Голосiв (0 %) Голосувало «Утримався»: 0 Голосiв (0 %) Не брали участь у 
голосуваннi: 0 Голосiв (0 %) Голоси, визнанi недiйсними пiд час голосування: 0 Голосiв (0 %) Рiшення прийняте. 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"КАУПЕРВУД"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20219083
Місцезнаходження 49044 Україна Дніпропетровська - , мiсто Днiпропетровськ , вул. Гоголя, буд. 15-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 0031

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.11.2010
Міжміський код та телефон 0563701976
Факс 0562471636
Вид діяльності Аудиторськi послуги

Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"КАУПЕРВУД" провело аудит фiнансової звiтностi ПАТ "ОГЗК" за 2012 рiк. Суб'єкт 
господарювання включений до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв рiшенням 
Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року №98 (Свiдоцтво №0031). Рiшенням 
Аудиторвської палати України вiд 04 листопада 2010 року №221/3 термiн чинностi 
Свiдоцтва продовжено до 04 листопада 2015 року.



Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ДНIПРОIНМЕД"

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21870998

Місцезнаходження 49005 Україна Дніпропетровська , Жовтневий , мiсто Днiпропетровськ , вул. 
Сiмферопольська, буд. 21, офiс 307

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності АВ 299673

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2007
Міжміський код та телефон 0567265551
Факс 0563701896
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.



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

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"КРЕДО"

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13622789
Місцезнаходження 69068 Україна Запорізька , Шевченкiвський , мiсто Запорiжжя , вул. 8 Березня, буд. 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності АГ 569307

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.01.2011
Міжміський код та телефон 0612899066
Факс 0612899066
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть

Опис Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв.



Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Iнгосстрах""

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33248430

Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська - , мiсто Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, буд. 
32

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності АБ 100050

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2005
Міжміський код та телефон 0567165040
Факс 0567165040
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис Страхування наземного транспорту (КАСКО).



Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ - , мiсто Київ , проспект Перемоги, буд. 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності АВ 500442

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009
Міжміський код та телефон 0567901004
Факс 0567901004
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть

Опис Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на 
випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв.



Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська , Бабушкiнський , мiсто Днiпропетровськ , вул. Ленiна, 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності АВ 534239

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.07.2010
Міжміський код та телефон 0563729056
Факс 0563729056

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Дiяльнiсть з ведення 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

Опис ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР у звiтному перiодi здiйснювало зберiгання первинних 
документiв системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.



Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКЦIОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ДНIПРОIНМЕД"

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21870998

Місцезнаходження 49005 Україна Дніпропетровська , Жовтневий , мiсто Днiпропетровськ , вул. 
Сiмферопольська, буд. 21, офiс 307

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності АВ 360408

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2007
Міжміський код та телефон 0567265551
Факс 0563701896
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть

Опис Обов'язкове страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв 
добровiльних пожежних дружин.



Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська , Бабушкiнський , мiсто Днiпропетровськ вул. Ленiна, 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності АВ 534238

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.07.2010
Міжміський код та телефон 0563729056
Факс 0563729056

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна 
дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Опис
Зберiгач ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" у звiтному перiодi надавав послуги на пiдставii 
Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв 
бездокументарної форми iснування.



Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ - мiсто Київ Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності АВ 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 0445854240
Факс 0445854240
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис Депозитарiй ПрАТ "ВДЦП" у звiтному перiодi надавав послуги на пiдставi Договору про 
обслуговування емiсiї цiнних паперiв.



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

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2799715102
Місцезнаходження 50071 Україна Дніпропетровська - , мiсто Кривий Рiг , вул. Космонавтiв, буд. 11, кв. 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності В02 539986

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.11.2008
Міжміський код та телефон 0564040551
Факс 0564040551
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Здiйснює юридичну допомогу емiтенту.



Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична компанiя "Тезiс""

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33248467
Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - , мiсто Днiпропетровськ , вул. Челюскiна, буд. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності А01 053686

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2009
Міжміський код та телефон 0567163358
Факс 0567163359
Вид діяльності Надання юридичних послуг
Опис Здiйснює юридичну допомогу емiтенту.



11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстраці
ю випуску

Найменуванн
я органу, що 
зареєстрував 

випуск

Міжнародний 
ідентифікаційн

ий номер

Тип 
цінного 
паперу

Форма 
існування та 

форма випуску

Номіналь
на 

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

18.05.2011 255/1/11

Державна 
комiсiя з 
цiнних паперiв 
та фондового 
ринку

UA4000141014 Бездокументарні 
іменні 0.250 2944534920 736133730.000 100.000000000000

Опис У звiтному роцi в обiгу перебувало 2 944 534 920 штук простих iменних акцiй емiтента, що становить 100 % вiд 
статутного капiталу емiтента. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах України не здiйснювався. Додаткова 
емiсiя не проводилась. Емiтентом при сприяннi мiжнародної компанiї Baker&McKenzie, як офiцiйного юридичного 
радника була органiзована i 31 грудня 2002 року запущена програма Американських депозитарних розписок 1-го рiвня. 
Перелiк i результати попереднiх випускiв цiнних паперiв Емiтента: Перший випуск простих iменних акцiй розмiщено у 
кiлькостi 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч чотириста вiсiмдесят) штук 
номiнальною вартiстю 25 000 (двадцять п'ять тисяч) карбованцiв на загальну номiнальну вартiсть 6 140 987 000 000 
(шiсть трильйонiв сто сорок мiльярдiв дев'ятсот вiсiмдесят сiм мiльйонiв) карбованцiв. Перший випуск акцiй 
зареєстровано фiнансовим управлiнням Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї Мiнiстерства фiнансiв 
України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 72/1/96 вiд 14 травня 1996 року). У 
зв'язку з визначенням форми випуску акцiй Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний 
номер 106/04/1/98 вiд 02 липня 1998 року) на суму 61 409 870 грн. (шiстдесят один мiльйон чотириста дев'ять тисяч 
вiсiмсот сiмдесят гривень), кiлькiсть акцiй - 245 639 480 (двiстi сорок п'ять мiльйонiв шiстсот тридцять дев'ять тисяч 
чотириста вiсiмдесят) штук, номiнальною вартiстю 25 копiйок. Форма випуску - документарна. Другий випуск простих 
iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 736 000 000 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) 
гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 184 000 000 (сто вiсiмдесят чотири мiльйони) гривень 00 копiйок. 
Акцiї випущенi у документарнiй формi. Другий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 466/1/01 вiд 24 
вересня 2001 року). Третiй випуск простих iменних акцiй розмiщено у кiлькостi 1 472 000 000 (один мiльярд чотириста 
сiмдесят два мiльйони) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 368 000 
000 (триста шiстдесят вiсiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Третiй випуск акцiй 
зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про 



реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 630/1/01 вiд 21 грудня 2001 року). Четвертий випуск простих iменних акцiй 
розмiщено у кiлькостi 2 208 401 200 (два мiльярди двiстi вiсiм мiльйонiв чотириста одна тисяча двiстi) штук 
номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 552 100 300 (п'ятсот п'ятдесят два 
мiльйони сто тисяч триста) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй формi. Четвертий випуск акцiй 
зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України (реєстрацiйний номер свiдоцтва про 
реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 178/1/03 вiд 22 квiтня 2003 року). П'ятий випуск простих iменних акцiй розмiщено 
у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот 
двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот 
тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот тридцять) гривень 00 копiйок. Акцiї випущенi у документарнiй 
формi. П'ятий випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України 
(реєстрацiйний номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 261/1/04 вiд 12 травня 2004 року). У зв'язку iз 
дематерiалiзацiєю простих iменних акцiй емiтента i змiною найменування з ВАТ "ОГЗК" на ПАТ "ОГЗК", Державною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України проведено перереєстрацiю свiдоцтва про реєстрацiю випуску 
акцiй (реєстрацiйний номер 255/1/11 вiд 18 травня 2011 року) у кiлькостi 2 944 534 920 (два мiльярди дев'ятсот сорок 
чотири мiльйони п'ятсот тридцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять) штук номiнальною вартiстю 0 (нуль) гривень 25 
копiйок на загальну номiнальну вартiсть 736 133 730 (сiмсот тридцять шiсть мiльйонiв сто тридцять три тисячi сiмсот 
тридцять) гривень 00 копiйок. Форма iснування - бездокументарна.

 



12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було.
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
Органами управлiння ПАТ "ОГЗК" є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада та Правлiння. 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка є органом контролю Товариства. 
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом. 
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї 
компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу, за управлiнням майном Товариства та здiйснює захист прав акцiонерiв. 
Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. 
До складу Правлiння входять Голова Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння, два Заступники Голови Правлiння та Члени Правлiння. 
Роботою Правлiння керує Голова Правлiння. 
Головi Правлiння Товариства безпосередньо пiдпорядкованi функцiональнi напрямки на чолi з Технiчним Директором, Комерцiйним Директором, 
Директором з економiки та фiнансiв, Директором з економiчної безпеки та режиму, Директором iз загальних питань, Директором по управлiнню 
персоналом, Директором з охорони працi, Директором з розвитку, Головним бухгалтером та начальником юридичного управлiння. 
Напрямок, що очолює Технiчний Директор, здiйснює розкривнi та видобувнi роботи, виробництво основних видiв марганцевої продукцiї - 
марганцевого концентрату та агломерату, займається одночасно видобутком супутнiх видiв продукцiї. 
Напрямок, що очолює Комерцiйний Директор, забезпечує виробництво товароматерiальними цiнностями, а також займається збутом виробленої 
продукцiї. 
Iншi напрямки здiйснюють забезпечення виробничого процесу фiнансовими, трудовими i матерiальними ресурсами, виконують контрольнi та 
управлiнськi функцiї. 
ПАТ "ОГЗК" у своєму складi має вiдокремлений пiдроздiл - Санаторiй-профiлакторiй ПАТ "ОГЗК", який розташований в м. Орджонiкiдзе по вул. 
Б. Хмельницького, 32. 
Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у звiтному роцi не вiдбулося.
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)
МЕТОД НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦIЇ:
Амортизацiя основних засобiв у 2012 роцi була нарахована iз застосуванням прямолiнiйного методу враховуючи очiкуваний строк використання 
кожного об'єкта. 
МЕТОД ОЦIНКИ ВАРТОСТI ЗАПАСIВ:
Застосовуються наступнi методи оцiнки запасiв при вiдпуску їх в виробництво, продажу, або при iншому вибуттi:



- Середньозважена собiвартiсть при вiдпуску запасiв в виробництво, реалiзацiї готової продукцiї
- Iдентифiкована собiвартiсть вiдповiдної одиницi запасiв товарiв в оптовiй торгiвлi;
- За цiнами продажу - для товарiв в роздрiбнiй торгiвлi i в громадському харчуваннi.
В балансi запаси вiдображати за найменшою iз 2х оцiнок:
- Первiсна вартiсть
- Чиста вартiсть реалiзацiї
В разi, якщо на дату балансу запаси застарiли, зiпсувалися, або якимсь iншим чином втратили первинну економiчну вигоду, то такi запаси 
вiдображаються по чистiй вартостi реалiзацiї ( чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вiднiманням iз очiкуваної цiни 
продажi очiкуваних затрат на завершення виробництва i збут.
МЕТОД ОБЛIКУ ТА ОЦIНКИ ВАРТОСТI ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙ:
Облiк фiнансових iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства вести за методом участi в капiталi.
Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, котрi утримуються пiдприємством до їх погашення, або по методу участi в капiталi).
На дату балансу вiдображаються по справедливiй вартостi.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» щодо консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «ОГЗК» за 2012 рiк 
станом на 31.12.2012 року
Ми провели аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (ПАТ «ОГЗК») за 2012 рiк станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року 
(далi – «консолiдована фiнансова звiтнiсть»), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух 
грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2, 3, 4, 5).
Основнi вiдомостi про емiтента: повне найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ»; код ЄДРПОУ - 00190928; мiсцезнаходження: поштовий iндекс – 53300, Днiпропетровська область, мiсто 
Орджонiкiдзе, вулиця Калiнiна, будинок 11; дата державної реєстрацiї – 15.12.1995 р. 
Ми провели аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (далi – «пiдприємство») вiдповiдно до Договору про надання 
аудиторських послуг № 635 вiд 15.05.2012 р. (дата початку проведення аудиту – 15.05.2012 р., дата закiнчення проведення аудиту – 19.02.2013 р.). 
Вiдповiдальнiсть керiвництва за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Керiвництво пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно вимогам 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Керiвництво пiдприємства вiдповiдає: за створення необхiдних умов для правильного ведення 
бухгалтерського облiку; за дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; за складання та надання достовiрної консолiдованої 
фiнансової звiтностi, яка не повинна мiстити помилок та викривлень; за вибiр послiдовної облiкової полiтики, яка включає принципи оцiнки 
статей звiтностi та методи облiку окремих статей звiтностi. 
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми 
провели аудит у вiдповiдностi до вимог «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх 
послуг», якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, «Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв», Закону України «Про 
аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 № 3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку вiд 29.09.2011 № 1360, та iнших законодавчих актiв України. 



«Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг» вимагають вiд нас планування й 
виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 
шахрайства або помилок. Ми дотримувалися вiдповiдних етичних вимог. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення консолiдованої фiнансової звiтностi. Аудит включає також оцiнку 
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом, та оцiнку загального представлення консолiдованої 
фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Консолiдована фiнансова звiтнiсть ПАТ «ОГЗК» не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi», оскiльки вона не мiстить порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди.
В 2012 роцi ПАТ «ОГЗК» отримало збитки та мало вiд’ємнi чистi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, що може свiдчити про наявнiсть 
ознак того, що кориснiсть активiв зменшилася. Всупереч вимогам МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» пiдприємством не проведено аналiз 
вартостi основних засобiв на предмет можливого зменшення їх корисностi. Вiдсутнiсть iнформацiї необхiдної для визначення сум очiкуваного 
вiдшкодування вартостi активiв не надала нам змоги оцiнити достовiрнiсть балансової вартостi основних засобiв.
При визначеннi та вiдображенi зобов’язань з пенсiйних виплат працiвникам, пiдприємством не в повнiй мiрi виконанi вимоги МСБО 19 «Виплати 
працiвникам», що на нашу думку, вплинуло на правильнiсть визначення та вiдображення зобов'язань i вiдповiдних фiнансових результатiв 
дiяльностi пiдприємства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», 
фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» станом на 31 грудня 2012 року та його фiнансовi результати i рух 
грошових коштiв за 2012 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф 
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi, якi пояснюють ймовiрнiсть внесення 
коригувань в початковi залишки балансу на 01.01.2012 р. та в консолiдовану фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання повного пакету 
консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. 
Висловлення додаткових думок
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 р. 
№ 1360.
Вартiсть чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу 
України.
На момент складання цього аудиторського висновку строк надання iншої iнформацiї пiдприємства, що розкривається емiтентом цiнних паперiв, 
та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю не настав, тому вона була не сформована 
й у нас не було можливостi ознайомитися та висловити думку стосовно цiєї iнформацiї.
Нами не були виявленi факти, що ставлять пiд сумнiв думку про те, що виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Система корпоративного управлiння пiдприємства перебуває у станi формування та удосконалення. Про це свiдчить, зокрема, те, що у 
пiдприємства на дату надання аудиторського висновку не затвердженi положення про корпоративне управлiння та принципи (кодекс) етики 



корпоративного управлiння. 
На пiдприємствi не створено окремого пiдроздiлу з виконання функцiй внутрiшнього аудиту. Контрольнi функцiї на пiдприємствi, окрiм 
Ревiзiйної комiсiї, здiйснюються, зокрема, спiвробiтниками бухгалтерiї та служби економiчної безпеки. 
Нами не виявлено викривлень фiнансової звiтностi пiдприємства внаслiдок шахрайства.
Параграф з iнших питань
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що згiдно iнформацiї наведенiй в фiнансовiй звiтностi пiдприємство зазнало в звiтному 
перiодi суттєвих збиткiв якi призвели, в свою чергу, до зменшення вартостi чистих активiв пiдприємства. Цi обставини разом з загальним 
впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi, вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка 
може збiльшити ризики пов’язанi з безперервнiстю дiяльностi пiдприємства.
Генеральний директор В.В.Галасюк
Аудитор М.Ю.Нiкiтiн
(Сертифiкат аудитора № 003547, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 72 от 03.12.98 р., продовжений рiшенням АПУ № 
260/2 от 01.11.2012 р. дiйсний до 03.12.2017 р.)
19 лютого 2013 року м. Днiпропетровськ
Основнi вiдомостi про аудитора
Повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «КАУПЕРВУД».
Код ЄДРПОУ – 20219083.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0031, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 № 
98, термiн дiї свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 № 221/3.
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 № 001243), внесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку вiд 25.01.2011 № 35.
Мiсцезнаходження - 49044, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а.
http:// www.galasyuk.com.
Е-mail: root@cowperwood.dnepr.net.
Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36.
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 “ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ” розробляє захiдну частину 
Нiкопольского марганцевого родовища яке знаходиться на правоберiжжi Днiпра в межах Нiкопольского i Токмакiвського районiв 
Днiпропетровської областi i є ведучим пiдприємством України по здобуванню, збагаченнi i переробцi марганцевих руд. Пiдприємство знаходиться 
в мiстi Орджонiкiдзе, яке має статус обласного пiдпорядкування. Комбiнату належить прiоритетна роль в умовах освоєння технологiї вiдкритих 
гiрничих робiт, рекультивацiї земель та охорони природи. 



Основною та прiоритетною дiяльнiстю комбiнату є видобування марганцевої руди, яка є мiнеральним компонентом, її переробка i випуск 
марганцевого концентрату i марганцевого агломерату для споживачiв феросплавної галузi та мералургiйної промисловостi. Марганцева руда 
характерна низьким вмiстом сiрки та глинозему, що дає позитивний результат при подальшому її використанню.
Джерелами сировини є природнi поклади марганцевих руд Захiдної частини Нiкопольського родовища марганцевих руд. 
Балансовi запаси затвердженi протоколом ДКЗ СРСР № 7619 вiд 28 квiтня 1976 року. 
Пiдприємство має Гiрничий вiдвiд (24171,59 га), затверджений актом №166 Держкомiтету України по нагляду за охороною працi вiд 14 сiчня 1999 
року.
Родовище розробляється вiдповiдно до Спецiального дозволу на користування надрами № 597 вiд 06 серпня 1996 року, виданого Державною 
службою геологiї та надр України.
Вилучення марганцевих руд технiчно можливе iз застосуванням гiрнично-розкривного обладнання. 
Всi горнi роботи на ПАТ "ОГЗК" ведуться вiдкритим способом, тобто карьерним, вiдповiдно до технiчних проектiв кар'єрiв, що дає можливiсть 
застосовувати високопродуктивнi комплекси безперервної дiї (роторнi комплекси) i виробляти селективний видобуток супутнiх корисних 
копалин.
Графiк роботи комбiнату безперервний. В зимовий перiод план виробництва зменшено на 10%.
З метою проведення повного комплексу робiт з рекультивацiї порушених земель, комбiнат щорiчно розробляє робочi проекти з бiорекультивацiї, 
проводить агрохiмiчнi обстеження земель, виготовляє агрохiмiчнi паспорти, щомiсячно контролює виконання робiт з технiчної та бiологiчної 
рекультивацiї, органiзовує комiсiйнi виїзди щодо обстеження земель разом з представниками Нiкопольської районої державної адмiнiстрацiї, ДП 
"Облдержродючисть", ДП "Днiпропетровський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою" i т.i.
Основними видами продукцiї, якi виробляє емiтент є оксидний марганцевий концентрат, карбонатний марганцевий концентрат та марганцевий 
агломерат, якi є конкурентноспроможнiми як на даний момент, так i в майбутньому. 
ПАТ "ОГЗК" є провiдним пiдприємством України в галузi видобутку та переробки марганцевих руд i його основною метою є стабiльне 
забезпечення виробництва феросплавних i металургiйних заводiв сировинними матерiалами.
Основними споживачами продукцiї емiтента на ринку металургiйної галузi є:
- на внутрiшньому - ПАТ «Нiкопольський завод феросплавiв», ПАТ «Запорiзький завод феросплавiв», ПАТ «Стахановський завод феросплавiв»;
- на зовнiшньому - Росiйський, Грузинський та споживачi в Сполучених Штатах Америки. 
ПАТ "ОГЗК" формує господарськi зв'язки з партнерами по комерцiйнiй дiяльностi i обирає методи формування каналiв збуту та умов реалiзацiї на 
основi комерцiйної пропозицiї та тендерних результатiв.
Емiтент здiйснює реалiзацiю продукцiї згiдно з укладеними Договорами (контрактами). 
Емiтентом пiдтримується ринкова цiнова полiтика, стабiльнiсть хiмiчного складу марганцевої продукцiї, швидкiсть i регулярнiсть поставок, 
зручна система оплати.
Уся продукцiя ПАТ "ОГЗК" вiдповiдає дiючим державним стандартам України.
Цiни на продукцiю, що виробляє Товариство, формуються в залежностi вiд попиту та пропозицiй, що склалися на ринку iдентичної продукцiї.
Основним конкурентом ПАТ "ОГЗК" в Українi є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ". Продукцiя ПАТ "МГЗК" майже iдентична продукцiї ПАТ "ОГЗК", за виключенням агломерату марганцевого, який ПАТ "МГЗК" не 
виробляє. 
За межами України основними конкурентами являються закордонi виробники марганцевої продукцiї.
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента слiд вiднести :
- економiчне та полiтичне становище в Українi та свiтi; 
- iнфляцiйнi процеси в економiцi України; 



- випереджаюче зростання цiн на паливно-енергетичнi ресурси ТМЦ i послуги в порiвняннi зi змiною цiн на марганецьвмiсну продукцiю;
- високi цiн на залiзничнi перевезення i за час користування вагонами на пiд'їзних колiях Товариства; 
- суттєвий дефiцит порожнього рухомого складу вiдповiдної якостi.
Для зменьшення даних ризикiв ПАТ "ОГЗК" веде жорсткий контроль за нормативами витрат ресурсiв, здiйснює пооб'єктне планування витрат 
ТМЦ та послуг в номенклатурi.
Враховуючи специфiку виробництва, для безперебiйної роботи емiтента потрiбне постiйне розширення меж дiючих кар'єрiв шляхом своєчасного 
вiдведення земель. 
По фронту робiт кар'єрiв, в межах гiрничого вiдводу ПАТ «ОГЗК» знаходяться землi державної та приватної (паї) власностi 
сiльськогосподарського призначення. Проте, у вiдповiдностi до пункту 15 Прикiнцевих положень ЗКУ не допускається купiвля-продаж земельних 
дiлянок сiльськогосподарського призначення державної та комунальної власностi, крiм вилучення (викупу) їх для суспiльних потреб, тобто 
встановлений мораторiй до 01 сiчня 2016 року. На жаль прийняття державою Закону України “Про вiдчуження земельних дiлянок, iнших об'єктiв 
нерухомого майна, що на них розмiщенi, якi перебувають у приватнiй власностi, для суспiльних потреб чи з мотивiв суспiльної необхiдностi” до 
теперiшнього часу не вирiшило питання викупу земельних дiлянок приватної власностi для суспiльних потреб чи суспiльної необхiдностi 
пiдприємствам, якi мають спецiальний дозвiл (лiцензiю) на користування надрами.
Данi норми дiючого законодавства України унеможливлюють подальшу роботу ПАТ «ОГЗК», що призвело до часткової зупинки кар'єрiв 
пiдприємства.
Таким чином, однiєю iз головних проблем на комбiнатi є вiдведення земельних дiлянок державної загальною площею бiля 200 га та приватної 
власностi загальною площею 987 га (рiвень КМУ) в оренду комбiнату для його безперебiйної роботи орiєнтовно до 2019 року. Великою 
проблемою залишається непорозумiння з власниками паїв, якi не погоджуються передати свої земельнi дiлянки комбiнату для видобутку 
корисних копалин, а колiзiї у дiючому земельному законодавствi створюють значнi перепони у роботi по вiдведенню земель комбiнату, а також 
бездiяльнiсть посадових осiб гальмує процес вiдведення земель для потреб пiдприємства. 
Ризики у разi не оформлення проектiв вiдведення :
- зупинка кар'єрiв пiдприємства приведе до вiдсутностi сировини, необхiдної для роботи феросплавних заводiв, що слугуватиме причиною їх 
зупинки, а звiдси погiршенням економiчної ситуацiї в цiлому в країнi;
- соцiальна напруженiсть у зв'язку з виникненням безробiття (бiля 5-ти тисяч робочих мiсць), а це 45% вiд загальної кiлькостi робочих мiсць в м. 
Орджонiкiдзе;
- не отримання бюджетами м. Орджонiкiдзе та Нiкопольського району обов'язкових податкових платежiв, так як ПАТ “ОГЗК” фактично являється 
мiстобудiвним пiдприємством, вiд господарської дiяльностi якого залежить доля даних територiальних громад . 
Заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi щодо вiдведення земель державної та приватної власностi:
1.У 2012 роцi ДП "Днiпропетровський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою", на замовлення ПАТ “ОГЗК”, на виконання 
розпоряджень голови Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї, були розробленi проекти вiдведення земель державної власностi 
(повноваження Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї) та укладено 22 договори оренди земельних дiлянок з Нiкопольською районої 
державної адмiнiстрацiї загальною площею 40,04 (всього укладено договорiв на 100,76 га). Iншi проекти вiдведення знаходяться на погодженi у 
вiдповiдних державних службах.
2. Отримано 17 дозволiв на зняття та перенесення грунтового покриву на земельних дiлянках пiд розширення кар'єрiв комбiнату
3.В груднi 2012 року отримано розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України № 1030-р щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою 
щодо вiдведення земельних дiлянок державної власностi в оренду комбiнату орiєнтовною площею 193,15 гектара з подальшою передачею їх 
товариству в оренду для розширення кар’єрiв Захiдної частини Нiкопольського родовища марганцевих руд. Комбiнат розробив та погодив 
проекти вiдведення площею 177,85 га з присвоєнням кадастрових номерiв та внесенням iнформацiї до автоматизованої бази даних державного 



земельного кадастру. 
4.По земельним дiлянкам приватної власностi :
- отримано вiд власникiв земельних дiлянок нотарiальнi заяви на викуп паїв в розмiрi 54% вiд загальної кiлькостi ;
- погоджено мiсце розташування земельних дiлянок загальною площею 436,69 га;
- знаходяться на погодженi в органах Держемагентства матерiали мiсця розташування загальною площею 144,62 га та направленi матерiали на 
примусове погодження мiсця розташування земельних дiлянок загальною площею 412,84 га;
- в ДП “Днiпропетровський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою” замовлено виготовлення експертної оцiнки на 571 пай.
Постачальником основного виду матерiалу, який складає бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, є Публiчне Акцiонерне Товариство 
"Новокраматорський машинобудiвний завод".
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
Первiсна вартiсть основних засобiв ПАТ "ОГЗК" за звiтний рiк збiльшилася на 132 010 тис.грн. за рахунок придбання для виробництва основних 
засобiв (в тому числi робочих машин i обладнання) та за рахунок проведення оцiнки своїх основних засобiв станом на 31 грудня 2012 року. 
За останнi п'ять рокiв емiтентом придбано активiв на 312 502 тис. грн. (в тому числi нових на суму 295 244 тис. грн.). 
Вибуття активiв за останнi п'ять рокiв склало 88 098 тис. грн. (в тому числi лiквiдованих активiв на суму 81 298 тис. грн.).
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
Згiдно з облiковою полiтикою емiтента, основними засобами визначаються активи, вартiстю бiльше 2500 грн., очiкуваний строк корисного 
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. 
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01 сiчня 2012 року складає 10 503 799 тис.грн., а станом на 31 грудня 2012 року складає 10 635 809 
тис.грн.
Об'єкти основних засобiв використовуються ПАТ "ОГЗК" в виробничому процесi у повному обсязi.
Основнi засоби в основному знаходяться у м. Орджонiкiдзе Днiпропетровської областi (мiсце розташування емiтента), та частково у ближнiх 
районах. 
Стосовно екологiчних питань наводимо план зменшення забруднення навколишнього природнього середовища на ПАТ "ОГЗК" за 2012 рiк:
1). Охорона атмосферного повiтря.
Найменування заходу - Виконання проекту реконструкцiї газоочисних споруд Богданiвської збагачувально-агломерацiйної фабрики.
Початок - 2008 рiк.
Закiнчення - 2012 рiк.
Загальна кошторисна вартiсть - 1 467,0 тис.грн.
Стан готовностi об'єкта на 01 сiчня 2012 року - 0 %.
Стан готовностi об'єкта на 01 сiчня 2013 року - 100 %, в ДП “Спецiалiзована експертна органiзацiя- центральна служба української державної 
будiвельної експертизи” отримано позитивний експертний звiт щодо розгляду проектної документацiї.
Обсяг фiнансування у 2012 р. – 375,555 тис.грн.



Роботи з реконструкцiї будуть проведенi згiдно проектно- кошторисною документацiєю та затвердженим графiком будiвництва.
2). Охорона та рацiональне використання водних ресурсiв.
Найменування заходу - Реконструкцiя шламосховища Чкаловської збагачувальної фабрики.
Початок - 2007 рiк.
Закiнчення - 2013 рiк.
Загальна кошторисна вартiсть - 27 945,3 тис.грн.
Стан готовностi об'єкта на 01 сiчня 2012 року - 75%
Стан готовностi об'єкта на 01 сiчня 2013 року - 90,0%
Обсяг фiнансування у 2012 роцi - 8 517,4 тис.грн.
Iнформацiя про стан виконання заходу —виконано будiвництво дамби, в тiло дамби вкладено- 247,7 тис.м3 грунту. Змонтовано пульповiд дiам. 
900 мм iз стальних труб довжиною 672 м.п. Виконано будiвництво дрени iз а/ц труб дiам. 200 мм, змонтовано 715 м.п.
Iнформацiя про виконання капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв на ПАТ "ОГЗК" в 2012 роцi:
1). "Реконструкцiя хвостового господарства Чкаловської збагачувальної фабрики з нарощуванням огороджуючих дамб до вiдм. + 62.00, I карта" - 
фактичнi витрати на будiвництво об'єкту в 2012 роцi склали 4 668,101 тис.грн.
Початок будiвництва – квiтень 2005 року, закiнчення будiвництва планується в 2-му кварталi 2013 року.
Джерело фiнансування – кошти пiдприємства.
Будiвництво виконується з метою пiдтримки потужностi комбiнату.
2). Будiвництво пульповоду i трубопроводу освiтленої води – фактичнi витрати на будiвництво об’єкту в 2012 роцi склали 208,31 тис.грн.
Початок будiвництва – жовтень 2011 року, об’єкт введений в експлуатацiю в вереснi 2012 р.
Джерело фiнансування – кошти пiдприємства.
Будiвництво виконується з метою пiдтримки потужностi комбiнату.
3). Огорожа Чкаловсьної збагачувальної фабрики – фактичнi витрати на будiвництво об’єкту в 2012 роцi склали 1 149,27 грн. 
Початок будiвництва – березень 2011 рiк, закiнчення будiвництва планується у 4-му кварталi 2013 року.
Джерело фiнансуванння- кошти пiдприємства.
Будiвництво виконується з метою збереження майна ПАТ “ОГЗК”.
4. Залiзничний цех ПАТ "ОГЗК". Вiси вагонi 10х2ТВД5 - фактичнi витрати на будiвництво об’єкту в 2012 роцi склали 162,324 тис.грн. 
Початок будiвництва – жовтень 2011 року, об’єкт введений в експлуатацiю в червнi 2012 року.
Джерело фiнансуванння- кошти пiдприємства.
Будiвництво виконується з метою пiдтримки потужностi комбiнату.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Дiяльнiсть Емiтента здiйснюється у вiдповiдностi до норм чинного законодавства. 
На результати дiяльностi пiдприємства негативно вплинули кризовi явища металургiйної та гiрничодобувної галузi якi час вiд часу не дозволяють 
втiлити задачi оптимiзацiї бiзнес-процесiв i утримувати обсяги реалiзацiї, нестабiльна ситуацiя на валютному ринку, пов'язана з девальвацiєю 
нацiональної валюти, а також негативно на економiчнi показники i на дiяльнiсть пiдприємства впливають: 
- нестабiльний економiчний та полiтичний стан в Українi;
- пiдвищення вартостi на енергоносiї; 
- не стабiльний попит на товарну продукцiю; 
- постiйнi змiни дiючого законодавства України, особливо вiдносно податкових та земельних питань; 
- великий розмiр податкiв;



- залежнiсть дiяльностi емiтента вiд сезонних змiн;
- постiйнi змiни i неврегульованiсть дiючого законодавства України, особливо вiдносно земельних питань;
- складнiсть процедури вiдведення земель;
- не урегульованiсть дiючого законодавства;
- бюрократизм та корупцiя з боку посадових осiб виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, незаконнiсть прийнятих рiшень;
- незаконне розпаювання земель в межах гiрничого вiдведення;
- проблема з невитребуваними паями та земельними дiлянками, по яким не переоформлене право на спадщину;
- затяжнi судовi справи щодо питань землекористування;
- проблема стосовно проведення державної реєстрацiї земельних дiлянок .
- комбiнат в своїх дiях щодо питань землекористування в повному обсязi залежить вiд дiяльностi органiв виконавчої влади та мiсцевого 
самоврядування. 
З метою вирiшення питання вiдведення земель приватної власностi на законодавчому рiвнi був прийнятий Закон України «Про вiдчуження 
земельних дiлянок, iнших об’єктiв нерухомого майна, що на них розмiщеннi, якi перебувають у приватнiй власностi, для суспiльних потреб чи з 
мотивiв суспiльної необхiдностi» за № 155-VI вiд 23 грудня 2009 року та у вереснi 2012 року внесенi змiни в частинi процедури вiдведення 
(викупу) земель приватної власностi за рахунок власних коштiв пiдприємствам, якi отримали спецiальний дозвiл (лiцензiю) на користування 
надрами. Пiдприємство видiлило грошовi кошти для вирiшення земельних питань. Не дивлячись на прийнятий законодавчий акт сприяння щодо 
вирiшення питань землевiдведення зi сторони посадових осiб Держземагентства та державних органiв вiдсутнє.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафнi санкцiї i компенсацiї (грн.):
7 085,00грн. - штраф ДАЇ;
7 681,40грн. - не виконання планiв по договорам з МТК;
265 669,54грн. - штрафнi санкцiї з ПДВ;
149 061,51грн. - штрафнi санкцiї з орендної плати за землю;
32 001,34грн. - штрафнi санкцiї з земельного податку;
170,00грн. - штрафнi санкцiї за несвоєчасне проведення платежу по сплатi збiру за використання радiочастотного ресурсу;
166 719,08грн. - штрафнi санкцiї по податку на прибуток;
2 380,00грн. - штрафнi санкцiї за порушення норм з регулювання обiгу готiвки(РРО);
650,10грн. - податок з доходу фiз..осiб за порушення норм з регулювання обiгу готiвки;
112 332,91грн - штрафнi санкцiї за порушення розрахункiв з постачальниками ;
12,01грн. - штрафнi санкцiї з Пенсiйним фондом ;
1 443,82грн. - штрафнi санкцiї з ФСС з ТВП;
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи 
покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Поточнi потреби пiдприємства у повному обсязi фiнансуються за рахунок власних коштiв. Касовi розриви перекриваються банкiвськими 
кредитами.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про 
очікувані прибутки від виконання цих договорів



На 31 грудня 2012 року договірні зобов'язання Підприємства по капітальних витратах на виробниче устаткування склали  3 146 тисяч гривень. 
Керівництво Підприємства упевнене, що майбутніх доходів і фінансування буде достатньо для покриття цих зобов'язань.
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)
Промисловий потенцiал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ» (Товариство, Емiтент) є базовим сегментом гiрничо-металургiйного комплексу України та економiки держави. Висока репутацiя 
продукцiї пiдприємства є результатом досвiду, накопиченого бiльш нiж за 100 рокiв роботи в галузi видобутку марганцевих руд i виробництва 
готової продукцiї. Дiяльнiсть комбiнату спрямована на максимальне задоволення постiйно зростаючих вимог споживачiв i на побудову з ними 
довгострокових вiдносин. 
Основною стратегiєю розвитку товариства є утримання iснуючого ринку збуту та завоювання нового, в тому числi шляхом збiльшення 
асортименту продукцiї.
В умовах iнтеграцiйних процесiв, глобалiзацiї економiки i, як слiдство, усе бiльш загостреної конкуренцiї одним iз основних завдань емiтента є 
розробка механiзму забезпечення конкурентоспроможностi. Цей механiзм полягає у виборi найбiльш рацiональної органiзацiї виробництва, яка 
сприятиме пiдвищенню ефективностi як основного, так i допомiжного виробничого процесу. 
ПАТ "ОГЗК" у 2013 роцi продовжуватиме роботи щодо розширення i удосконалення основних засобiв, капiтального будiвництва, в тому числi 
реконструкцiя хвостового господарства Чкаловської збагачувальної фабрики з метою пiдтримки потужностi комбiнату, виконати запланованi 
об'єми будiвництва газоочистки Богданiвської збагачувально-агломерацiйної фабрики.
По земельним питанням ПАТ "ОГЗК" планує:
-оформити проекти вiдведення земель пiд розширення кар'єрiв на землi державної та приватної власностi, що дасть перспективу стабiльної роботi 
комбiнату до 2019 р. з метою здiйснення в подальшому процедури викупу земель для потреб пiдприємства;
- оформити проекти вiдведення земельних дiлянок пiд базами вiдпочинку та дитячий оздоровчий комплекс;
- в зв'язку з завершенням комплексу робiт з технiчної та бiологiчної рекультивацiї повернути в користування держави рекультивованi землi 
загальною площею 169,4 га, в т.ч. 94,4 га - рiлля, 75 га - пiд лiс;
- оформити право оренди на земельнi дiлянки, якi знаходяться у користуваннi комбiнату на територiї мiста Орджонiкiдзе та Нiкопольського 
району;
- завершити роботи по iнвентаризацiї земель Нiкопольського району та мiста Орджонiкiдзе;
- пiсля виконання на них повного комплексу робiт по бiологiчнiй рекультивацiї переданi Нiкопольськiй райдержадмiнiстрацiї до земель запасу 
рекультивованi земельнi дiлянки площею 419,2 га ; 
- з метою переведення в стадiю мелiоративного будiвництва та вiдновлення родючостi земель закiнчений комплекс робiт з технiчної рекультивацiї 
по земельним дiлянкам загальною площею 91,8 га ;
- здiйснено контроль за проведенням ДП “Днiпропетровський науково-дослiдний та проектний iнститут землеустрою” авторського нагляду за 
виконанням етапiв та якостi виконаних робiт з бiологiчної рекультивацiї земельних дiлянок загальною площею 213,7 га у вiдповiдностi до 
робочих проектiв;
- по земельним дiлянкам на територiї мiста Орджонiкiдзе проведено державну реєстрацiю нових договорiв оренди землi в кiлькостi 19 шт. та 
додаткових угод в кiлькостi - 586 шт. до дiючих договорiв оренди землi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
З метою покращення хiмiчного складу марганцевої продукцiї ПАТ "ОГЗК" застосовує новi методи i технологiчнi схеми збагачення марганцевого 
концентрату.



Комбiнату належить приорiтетна роль в умовах освоєння технологiї вiдкритих гiрничих робiт, рекультивацiї земель та охорони природи. 
За 2012 рiк сума витрат на дослiдження та розробку склала 4 712,8 тис.грн.
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
Позовнi заяви до ПАТ «ОГЗК» пред’явленi в 2012 роцi:
1. У лютому 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ДК “Укртранс-газ” НАК “Нафтогаз України” про повернення безпiдставно 
отриманого майна (242,039 тис.куб.м природного газу), справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення суду вiд 
05.04.2012 р. - в позовi ДК "Укртранс-газ" НАК "Нафтогаз України" вiдмовити. ДК "Укртранс-газ" НАК "Нафтогаз України" подана апеляцiйна 
скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 12.06.2012 р. - у задоволенi апеляцiйної скарги - вiдмовити. ДК "Укртранс-газ" НАК "Нафтогаз України" 
подана касацiйна скарга.
2. У березнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява гр. Конкiна до ПАТ “ОГЗК” про скасування наказу про притягнення до 
дисциплiнарної вiдповiдальностi, справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшенням мiського суду вiд 21.03.2012 р. позовну 
заяву задоволено. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга. Ухвалою апеляцiйного суду вiд 17.05.2012 р. - рiшення мiського суду залишено без 
змiн, у задоволенi алеляцiйної скарги ПАТ “ОГЗК” вiдмовлено.
3. У квiтнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява гр. Конкiна до ПАТ “ОГЗК” про скасування наказу про притягнення до 
дисциплiнарної вiдповiдальностi, справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшенням мiського суду вiд 21.06.2012 р. позовну 
заяву задоволено. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга. Ухвалою апеляцiйного суду вiд 14.08.2012 р. - рiшення мiського суду залишено без 
змiн, у задоволенi алеляцiйної скарги ПАТ “ОГЗК” вiдмовлено.
4. У липнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява Вiльногiрського мiського центру зайнятостi до ПАТ “ОГЗК” про стягнення 
заборгованостi за непрацевлаштування фахiвця на суму у розмiрi 1 500 грн., справа розглядалася у Днiпропетровському окружному 
адмiнiстративному судi. Постанова суду вiд 06.09.2012 р. - стягнути з ПАТ "ОГЗК" суму заборгованостi. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга.
5. У серпнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “Брикет” про стягнення заборгованностi на суму у розмiрi 1 193 690,81 
грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшенням господаського суду вiд 04.10.2012 — позов задоволено, 
ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга, постановою апеляцiйного сду вiд 18.12.2012 р. апеляцiйна скарга залишена без задоволення, рiшення 
господарського суду без змiн. ПАТ “ОГЗК” подана касацiйна скарга. 
6. У жовтнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ «Завод залiзобетонних конструкцiй № 6» про стягнення заборгованостi на 
суму у розмiрi 578 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi, рiшенням господарського суду вiд 01.11.2012 
позов задоволено. ПАТ “ОГЗК” була подана апеляцiйна скарга. Постанова апеляцiйного суду вiд 13.12.2012 р. ПАТ "ОГЗК" вiдмовлено 
7. У жовтнi вiдкрито провадження у справi, позовна заява Днiпродзержинський мiський центр зайнятостi до ПАТ “ОГЗК” про стягнення 
заборгованостi за непрацевлаштування фахiвця на суму у розмiрi 3 100 грн., справа розглядалася у Днiпропетровському окружному 
адмiнiстративному судi. Постанова суду вiд 14.11.2012 р. - у позовi вiдмовити.
8. У листопадi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ТОВ "Енерпред-Україна" до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на 
сум уу розмiрi 63 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшенням господарського суду вiд 04.12.2012 р. 
позов задоволено: з ПАТ "ОГЗК" стягнуто суму боргу. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга.
9. У листопадi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ТОВ "Торговий дiм Укрполимерконструкция" до ПАТ “ОГЗК” про стягнення 
заборгованостi на суму у розмiрi 213 тис.грн., справа розглядається у господарському суд Днiпропетровської областi.
10. У листопадi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “Iрбiс” до ПАТ “ОГЗК” про стягнення заборгованностi на суму у 
розмiрi 291 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Днiпропетровської областi.



11. У груднi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява гр. Балковий до ПАТ “ОГЗК” про стягнення моральної шкоди за отримане 
професiйне захворювання на суму 226 тис.грн., справа розглядається у Орджонiкiдзевському мiському судi.
12. У груднi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява гр. Прус до ПАТ “ОГЗК” про стягнення моральної шкоди за отримане 
професiйне захворювання на суму 226 тис.грн., справа розглядається у Орджонiкiдзевському мiському судi.
Позовнi заяви пред’явленi в 2013 роцi ПАТ «ОГЗК»:
1. У березнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ “Вiконд Ойл” про стягнення заборгованностi на сумму 13 
тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 19.05.2012 р. - позов задоволено 
2. У квiтнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, Заява ПАТ “ОГЗК” про поворот виконання Постанови Днiпропетровського апеляцiйного 
господарського суду вiд 09.08.20111 по справi № 5005/1925/2011 та видачу наказу про стягнення грошових коштiв у розмiрi 238 тис.грн., справа 
розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Ухвала господарського суду Днiпропетровської областi вiд 19.04.2012 р. на 
користь ПАТ “ОГЗК”.
3. У квiтнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Тонконоженко про стягнення заборгованостi за використаний 
вiдпустку на суму у розмiрi 960 грн., справа розглядался у Орджонiкiдзевському мiському судi, Рiшення мiського суду вiд 21.05.2012 р. на користь 
ПАТ "ОГЗК". гр. Тонконоженко подана апеляцiйна скарга. Апеляцiйним судом винесено рiшення вiд 05.07.2012 р. ПАТ “ОГЗК” вiдмовлено у 
задоволеннi апеляцiйної скарги. 
4. У квiтнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Лазоренко про стягнення заборгованостi за використаний 
вiдпустку на суму у розмiрi 1 200 грн., справа розглядался у Орджонiкiдзевському мiському судi, Рiшення мiського суду вiд 21.05.2012 р. на 
користь ПАТ "ОГЗК".
5. У квiтнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Кузьмук про вiдшкодування матерiальної шкоди на суму у 
розмiрi 19 тис.грн., справа розглядался у Саксаганському районному судi м. Кривий Рiг, Рiшення мiського суду вiд 26.11.2012 р. - у задоволенi 
позову ПАТ “ОГЗК” вiдмовити. ПАТ “ОГЗК” подана апеляцiйна скарга.
6. У червнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ “Компанiя Енергомаш” про зобов'язання вчинити дiї та 
стягнути штрафнi санкцiї на суму у розмiрi 64 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Донецької областi. Ухвала господарського 
суду 16.10.2012 - розгляд справи призупинено. Судом призначена товарознавча експертиза. 
7. У червнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ “Компанiя Ресурс” про стягнення заборгованностi на суму 
у розмiрi 44 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 31.07.2012 р. - позов 
ПАТ "ОГЗК" задоволений. 
8. У червнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ “Компанiя Ресурс” про стягнення заборгованностi на суму 
у розмiрi 132 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. Рiшення господарського суду вiд 26.07.2012 р. - 
позов ПАТ "ОГЗК" задоволений.
9. У серпнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ “Компанiя Енергомаш” про зобов'язання вчинити дiї та 
стягнути штрафнi санкцiї на суму у розмiрi 67 тис.грн., справа розглядається у господарському судi Донецької областi. Ухвала господарського 
суду 05.11.2012 - розгляд справи призупинено. Судом призначена експертиза. 
10. У вереснi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ПАТ “Орджонiкiдзевський рудоремонтний завод” про 
спонукання замiнити поставлену продукцiю (вiсь барабана, вал), справа розглядалась у господарському судi Днiпропетровської областi, Ухвала 
господарського суду вiд 09.10.2012 - затверджено мирову угоду.
11. У жовтнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Федюк про стягнення суми боргу у розмiрi 4 182 грн., 
справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Решенням вiд 16.10.2012 — позов ПАТ “ОГЗК” задоволено. 
12. У жовтнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, заява ПАТ “ОГЗК” до Орджонiкiдзевської виконавчої служби про скасування постанови про 



накладення стягнення, справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Ухвала суду вiд 31.10.2012 р. - заяву ПАТ “ОГЗК” задоволено.
13. У жовтнi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ "Трансмашекспорт" про стягнення пенi за несвоєчасну 
поставку товару (колесо зубчате) на суму 40 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровскьої областi. Ухвалою 
господарського суду вiд 20.11.2012 р. затверджено мирову угоду.
14. У листопадi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до гр. Громова про стягнення суми боргу у розмiрi 2 тис.грн., 
справа розглядалася у Орджонiкiдзевському мiському судi. Рiшенням вiд 21.11.2012 р. — позов ПАТ “ОГЗК” задоволено. 
15. У листопадi 2012 р. вiдкрито провадження у справi, позовна заява ПАТ “ОГЗК” до ТОВ "Укрполiформдеталь" про зобов'язання замiнити 
продукцiю належної якостi та стягнення штрафу у розмiрi 1,7 тис.грн., справа розглядалася у господарському судi Днiпропетровської областi. 
Рiшення господарського суду вiд 04.12.2012 - позовнi вимоги ПАТ "ОГЗК" задовольнити.
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
На 2013 рiк план виробництва концентрата заплановано на рiвнi 936,5 тис.т., а з 2014 року на рiвнi 1 200 тис.т. 
З метою розробки шламiв б. “Сухий Чортомлик” виконана розробка 5-ти варiантiв розмiщення комплексiв переробки шламiв з витратами на 
будiвництво, придбання обладнання та собiвартiстю концентрата. Також виконано порiвняння витрат на обладнання та будiвництво 
комбiнованого способу переробки шламiв i зливiв класифiкаторiв 2КСП-20 дiючого виробництва з використанням високоградiєнтних сепараторiв 
LGS (SLON) та ЭРМ. 
ПАТ "ОГЗК" на своєму балансi має санаторiй-профiлакторiй (в т. ч. зону вiдпочинку), плавальний басейн “Дельфiн”, стадiон “Авангард”, дитячий 
оздоровчий комплекс “Чайка” iм. П. А. Тарана, бази вiдпочинку в цехах Товариства, культурно-розважальний центр, цех харчування та торгового 
обслуговування.
В плавальному басейнi “Дельфiн” в 2012 роцi пройшли оздоровлення 4 984 особи (за три роки 16 252 особи).
На стадiонi “Авангард” в 2012 роцi пройшли оздоровлення 190 осiб (за три роки 641 особа).
В санаторiї-профiлакторiї в 2012 роцi пройшли оздоровлення 600 осiб (за три роки 2 642 особи).
В дитячому оздоровчому комплексу “Чайка” iм. П. А. Тарана в 2012 роцi пройшли оздоровлення 632 особи (за три роки 2 110 осiб).
ПАТ "ОГЗК" планує здiйснити переобладнання комплексу спортивних споруд та отримання ним статусу “База олiмпiйської пiдготовки”.



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

основних 
засобів

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого 
призначення: 1490458 1533660 0 0 1490458 1533660

будівлі та 
споруди 907160 894769 0 0 907160 894769

машини та 
обладнання 496965 521810 0 0 496965 521810

транспортні 
засоби 47841 43444 0 0 47841 43444

інші 38492 73637 0 0 38492 73637
2. 
Невиробничого 
призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0

машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1490458 1533660 0 0 1490458 1533660

Опис Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, основними засобами визначаються активи, вартiстю бiльше 2 500 грн., очiкуваний 
строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Термiни користування основними засобами (за 
основними групами) визначенi на пiдприємствi у таких дiапазонах: - будiвлi - 20-80 рокiв; - споруди - 15-40 рокiв; - 
передавальнi присирої - 10-50 рокiв; - виробниче устаткування - 5-40 рокiв; - транспортнi засоби - 5-35 рокiв; - iншi основнi 
засоби - 4-20 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01 сiчня 2012 року складає -10 503 799 тис.грн.,а станом на 
31 грудня 2012 року - 10 635 809 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв емiтента станом на 31 грудня 2012 року складає - 
85,58%. Ступiнь використання емiтентом в виробничому процесi основних засобiв - 100%. Сума нарахованого зносу за 2012 рiк 
складає 10 9684 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв ПАТ “ОГЗК” вiдбулися за рахунок придбання та з 



проведенням оцiнки своїх основних засобiв за станом на 31 грудня 2012 року, для проведення якої емiтентом залучило 
незалежного оцiнювача. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: частка основних засобiв емiтента була 
надана в заставу як забеспечення її позикових коштiв. Сума застави складає 204 184 тис.грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн) 1524544 1571156

Статутний капітал (тис. 
грн.) 736134 736134

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн) 736134 736134

Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснювався згiдно з "Методичними рекомендацiями Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схваленими рiшенням 
ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485.

Висновок Вартiсть чистих активiв на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року вiдповiдає вимогам чинного законодавства 
й перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу акцiонерного товариства.



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 556722 X X
у тому числі:  
Кредитний договiр 27.08.2012 40000 11.00 26.08.2013
Кредитний договiр 02.10.2012 168011 11.20 20.08.2013
Кредитний договiр 11.12.2012 4500 11.30 01.12.2013
Кредитний договiр 29.06.2011 1812 11.00 27.06.2013
Кредитний договiр 23.02.2012 32789 10.50 12.02.2013
Кредитний договiр 08.06.2012 199825 10.50 30.05.2013
Кредитний договiр 05.06.2012 101911 10.50 23.05.2013
Кредитний договiр 15.06.2012 7874 9.80 25.09.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права 
(за кожним видом): X 0 X X

Податкові зобов'язання X 174001 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 102551 X X
Усього зобов'язань X 833274 X X
Опис: д.н.



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ 
з/п Основний вид продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої 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

Добування руд iнших 
кольорових металiв 

(добування i збагачення 
марганцевої руди)

494 тис. тонн 438553.6 99.4 398,7 тис. тонн 365298.8 99.9

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 
відсотках)

1 2 3
1 Фонд оплати працi 28.6
2 Електроенергiя 16.0
3 Амортизацiя 13.8
4 Матерiали 13.2
5 Вiдрахування 10.9
6 Паливо 8.4

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



ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

1 2012 1 0
2 2011 1 0
3 2010 1 0

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): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала Реєстрацiйна комiсiя, яка була створена iз числа представникiв Зберiгача 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР». Так

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): д/н Ні

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

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): За останнi три роки позачерговi збори не проводились. Ні

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



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 35

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

Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi не створено.
Інші (запишіть) Комiтети у Наглядовiй радi 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) д/н

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): д/н 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) д/н



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради 
та засідань правління?

Загальні збори 
акціонерів

Засідання наглядової 
ради Засідання правління

Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Так
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Так Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Так Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні



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

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

Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 
інтересів Ні 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) Ні



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У ПАТ "ОГЗК" iснують iншi внутрiшнi документи (Положення, Стандарти, iншi).

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 

Фінансова звітність, результати 
діяльності Так Так Так Так Так

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

Ні Так Так Так Так

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Так Так

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так

Розмір винагороди посадових осіб 
акціонерного товариства Ні Так Так Так Так



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
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

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) Протягом останнiх трьох рокiв емiтент не змiнював зовнiшнього аудитора.



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) д/н

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) д/н

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



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

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н X

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не 
визначились) 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) У зв'язку з прийняттям рiшення про дематерiалiзацiю 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: д/н 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? 
(так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н 
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 д/н 



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



Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника 
фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом 
року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання 
фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/н
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Баланс
на 31.12.2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 010 759 861

- первісна вартість 011 1250 1415

- накопичена амортизація 012 ( 491 ) ( 554 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 58421 102459

Основні засоби:

- залишкова вартість 030 1490458 1533660

- первісна вартість 031 10503799 10635809

- знос 032 ( 9013341 ) ( 9102149 )

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 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 24216

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 0

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 14908 3903

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080 1564546 1665099



II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 124238 147768

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 24714 78969

Готова продукція 130 25661 97784

Товари 140 3238 1429

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 137846 41086

- первісна вартість 161 144525 42561

- резерв сумнівних боргів 162 ( 6679 ) ( 1475 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом 170 12721 22961

- за виданими авансами 180 51832 37399

- з нарахованих доходів 190 0 0

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 52376 329772

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 51 174

- у т.ч. в касі 231 1 4

- в іноземній валюті 240 724 0

Інші оборотні активи 250 92 15

Усього за розділом II 260 433493 757357

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 118

Баланс 280 1998039 2422574



Пасив Код рядка На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 736134 736134

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 0 0

Резервний капітал 340 18291 18291

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 816731 770119

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 1571156 1524544

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 150183 16169

Інші забезпечення 410 19625 48587

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 169808 64756

ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 6299

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 460 137057 158964

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 137057 165263



ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 21238 548848

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 1575

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22352 38698

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 317 167

- з бюджетом 550 4822 15037

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 3442 3641

- з оплати праці 580 7895 9351

- з учасниками 590 0 0

- 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 59952 50694

Усього за розділом IV 620 120018 668011

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 1998039 2422574
Примітки д/н
Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній 

період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 436646 0
Податок на додану вартість 015 -71100 0
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 365546 0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 427469 ) ( 0 )
Валовий:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 ( 61923 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 244532 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, 
одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 91808 ) ( 0 )
Витрати на збут 080 ( 19704 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 28364 ) ( 0 )
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 42733 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 626 0



Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 20437 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 42620 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 19698 ) ( 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 ( -26914 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 46612 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 46612 ) ( 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 340048 0
Витрати на оплату праці 240 227820 0
Відрахування на соціальні заходи 250 76700 0
Амортизація 260 109787 0
Інші операційни витрати 270 66386 0
Разом 280 820741 0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 2944534920 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2944534920 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.02 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.02 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки

За все звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Пiдприємство готувало 
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 
(П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою 
звiтнiстю Пiдприємства, пiдготовленою на пiдставi МСФЗ. Враховуючи перехiдний перiод 
застосування МСФЗ в Українi, фiнансова звiтнiсть пiдприємства не повнiстю вiдповiдає вимогам 
МСФЗ. Представлена фiнансова звiтнiсть не мiстить порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди, 
як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».

Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна



КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ"

за ЄДРПОУ 00190928

Територія за КОАТУУ 1212100000
Організаційно-правова форма 
господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного управління за СПОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 07.29
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V



Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

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 498833 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 8552 0
Повернення авансів 030 600212 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 303 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 5605 0
Цільового фінансування 060 784 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 21 0
Інші надходження 080 277750 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 423817 ) ( 0 )
Авансів 095 ( 936314 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 181585 ) ( 0 )
Витрат на відрядження 110 ( 1000 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 2901 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 94511 ) ( 0 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 101746 ) ( 0 )
Цільових внесків 140 ( 312 ) ( 0 )



Інші витрачання 145 ( -170910 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -521036 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -521036 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 27 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 14771 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -14744 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -14744 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 1730402 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 1195223 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )



Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 535179 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 535179 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 -601 0
Залишок коштів на початок року 410 775 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 174 0

Примітки

За все звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Пiдприємство готувало 
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 
(П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою 
звiтнiстю Пiдприємства, пiдготовленою на пiдставi МСФЗ. Враховуючи перехiдний перiод 
застосування МСФЗ в Українi, фiнансова звiтнiсть пiдприємства не повнiстю вiдповiдає вимогам 
МСФЗ. Представлена фiнансова звiтнiсть не мiстить порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди, 
як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».

Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна
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Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття Ко
д

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 736134 0 0 0 18291 816731 0 0 1571156

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 736134 0 0 0 18291 816731 0 0 1571156

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

130 0 0 0 0 0 -46612 0 0 -46612

Розподіл прибутку:
Виплати 
власникам 
(дивіденди)

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування 
прибутку до 
статутного 
капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного 
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески 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 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0



в капіталі
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 0 0 -46612 0 0 -46612

Залишок на кінець 
року 300 736134 0 0 0 18291 770119 0 0 1524544

Примітки д/н
Керівник Шуваєв Сергiй Павлович
Головний бухгалтер Науменко Алла Дмитрiвна



Інформація щодо аудиторського висновку
Власникам цінних паперів та
Голові  Правління ПАТ «ОГЗК» 
пану Шуваєву С.П.
(для подання до НКЦПФР)

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»

щодо  консолідованої фінансової звітності ПАТ «ОГЗК» 
за 2012 рік станом на 31.12.2012 року

Ми  провели  аудиторську  перевірку  консолідованої  фінансової  звітності  ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
«ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ПАТ «ОГЗК») за  2012 рік станом на кінець дня 31 грудня 2012 року 
(далі – «консолідована фінансова звітність»), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових  
коштів, звіт про власний капітал та примітки до  фінансової звітності (Додатки 1, 2, 3, 4, 5).

Основні відомості про емітента: повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ  КОМБІНАТ»;  код  ЄДРПОУ -  00190928;  місцезнаходження:  поштовий  індекс  –  53300,  Дніпропетровська  область,  місто 
Орджонікідзе, вулиця Калініна, будинок 11; дата державної реєстрації – 15.12.1995 р.  

Ми  провели  аудиторську  перевірку  консолідованої  фінансової  звітності  ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
«ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ  ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ  КОМБІНАТ»  (далі  –  «підприємство»)  відповідно  до  Договору  про  надання 
аудиторських послуг № 635 від 15.05.2012 р. (дата початку проведення аудиту – 15.05.2012 р., дата закінчення проведення аудиту – 19.02.2013  р.). 

Відповідальність керівництва за консолідовану фінансову  звітність
Керівництво підприємства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення консолідованої фінансової звітності згідно 

вимогам Міжнародних стандартів  фінансової  звітності.  Керівництво підприємства відповідає:  за  створення необхідних умов для правильного 
ведення  бухгалтерського  обліку;  за  дотримання  єдиних  методологічних  засад  бухгалтерського  обліку;  за  складання  та  надання  достовірної  
консолідованої  фінансової  звітності,  яка  не  повинна  містити  помилок  та  викривлень;  за  вибір  послідовної  облікової  політики,  яка  включає 
принципи оцінки статей звітності та методи обліку окремих статей звітності. 

Відповідальність аудитора
Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.  

Ми провели аудит у відповідності до вимог  «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 
послуг»,  які  прийняті  в  Україні  в  якості  Національних  стандартів  аудиту,  «Кодексу Етики  Професійних  бухгалтерів»,  Закону України  «Про 
аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-ХІІ (зі змінами та доповненнями), «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 29.09.2011 № 1360, та інших законодавчих актів України. 

«Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» вимагають від нас планування й 
виконання  аудиторської  перевірки  для  отримання  достатньої  впевненості,  що  фінансова  звітність  не  містить  суттєвих  викривлень  внаслідок 



шахрайства або помилок. Ми дотримувалися відповідних етичних вимог. Виконуючи оцінку цих ризиків,  ми розглядали заходи внутрішнього  
контролю,  що  стосуються  підготовки  та  достовірного  представлення  консолідованої  фінансової  звітності.  Аудит  включає  також  оцінку 
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок,  зроблених керівництвом, та оцінку загального представлення консолідованої  
фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали відповідні та достатні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної  думки.

Підстави для висловлення умовно-позитивної  думки
Консолідована  фінансова  звітність  ПАТ  «ОГЗК»  не  в  повній  мірі  відповідає  вимогам  МСФЗ 1  «Перше  застосування  Міжнародних 

стандартів фінансової звітності», оскільки вона не містить порівняльної інформації за попередні періоди.
В 2012 році ПАТ «ОГЗК» отримало збитки та мало від’ємні чисті грошові потоки від операційної діяльності, що може свідчити про  

наявність  ознак  того,  що  корисність  активів  зменшилася.  Всупереч  вимогам   МСБО 36  «Зменшення  корисності  активів»  підприємством  не 
проведено аналіз вартості основних засобів на предмет можливого зменшення їх корисності. Відсутність інформації необхідної для визначення сум 
очікуваного відшкодування вартості активів не надала нам змоги оцінити достовірність балансової вартості основних засобів.

При визначенні та відображені зобов’язань з пенсійних виплат працівникам,  підприємством не в повній мірі виконані вимоги МСБО 19 
«Виплати  працівникам»,  що  на  нашу  думку,   вплинуло  на  правильність  визначення  та  відображення  зобов'язань  і  відповідних  фінансових 
результатів діяльності підприємства.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку,  за  винятком можливого впливу питань,  про  які  йдеться  у  параграфі  «Підстави для  висловлення  умовно-позитивної 

думки»,  фінансова  звітність  подає  достовірно,  в  усіх  суттєвих  аспектах  фінансовий  стан  ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
«ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» станом  на  31  грудня  2012  року та  його  фінансові  результати  і  рух 
грошових коштів за 2012 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф 
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на примітки до консолідованої фінансової звітності, які пояснюють ймовірність внесення 

коригувань в початкові залишки балансу на 01.01.2012 р. та в консолідовану фінансову звітність за 2012 рік  під час складання  повного пакету 
консолідованої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. 

Висловлення додаткових думок
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами 

цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
29.09.2011 р. № 1360.

Вартість чистих активів підприємства відповідає  вимогам чинного законодавства України, а саме частині третій статті 155 Цивільного 
кодексу України.

На момент складання цього аудиторського висновку строк надання іншої інформації підприємства, що розкривається емітентом цінних 
паперів, та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю не настав, тому  вона була не 
сформована й у нас не було можливості ознайомитися та висловити думку стосовно цієї інформації.



Нами не були виявлені факти, що ставлять під сумнів думку про те, що виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості 
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Система корпоративного управління підприємства перебуває у стані  формування та удосконалення. Про це свідчить, зокрема, те, що у 
підприємства на дату надання аудиторського висновку не затверджені положення про корпоративне управління та принципи (кодекс) етики 
корпоративного управління.   

На підприємстві не створено окремого підрозділу з виконання функцій внутрішнього аудиту. Контрольні функції на підприємстві, окрім 
Ревізійної комісії,  здійснюються, зокрема, співробітниками бухгалтерії та служби економічної безпеки. 

Нами не виявлено викривлень фінансової звітності підприємства внаслідок шахрайства.

Параграф з інших питань
Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що згідно інформації наведеній в фінансовій звітності підприємство зазнало в 

звітному періоді суттєвих збитків які призвели, в свою чергу, до зменшення вартості чистих активів підприємства. Ці обставини разом з загальним 
впливом сучасних тенденцій до погіршення в світовій й, відповідно, у вітчизняній економіці, вказують на існування суттєвої невизначеності, яка 
може збільшити ризики пов’язані з безперервністю діяльності підприємства.

Генеральний директор                                                              В.В.Галасюк

Аудитор                                                                           М.Ю.Нікітін

(Сертифікат аудитора  № 003547, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України № 72 от 03.12.98 
р., продовжений рішенням АПУ  № 260/2 от 01.11.2012 р. дійсний до 03.12.2017 р.)

19 лютого 2013 року                                                        м. Дніпропетровськ

Основні відомості про аудитора
Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «КАУПЕРВУД».
Код ЄДРПОУ – 20219083.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та  аудиторів  № 0031,  видане за  рішенням Аудиторської  палати України від 

26.01.2001 № 98, термін дії свідоцтва продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 № 221/3.
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 № 001243), внесено до Реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 25.01.2011 № 35.

Місцезнаходження - 49044, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15-а.
http:// www.galasyuk.com.
Е-mail: root@cowperwood.dnepr.net.
Тел./факс: +38(056) 370-19-76, +38(0562) 47-16-36.
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМІТКИ
ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ «ОГЗК» 

ЗА 2012  РІК

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», далі за текстом – 
«Підприємство», є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний 
комбінат», створеного шляхом перетворення державного Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату у Відкрите акціонерне 
товариство «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області від 29 листопада 1995 року № 12/111-АО.

Підприємство  зареєстроване  виконавчим  комітетом  Орджонікідзевської  міської  ради  Дніпропетровської  області  15  грудня  1995  року, 
ідентифікаційний код 00190928,  реєстраційний номер юридичної  особи ЄДР №10002806819.  Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної  
особи серії А00 №656389, виписка з ЄДРЮОФОП серії ААВ № 841061 (діюча). 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» 
(Протокол  №  1/2011  від  06  квітня  2011  року)  найменування  Підприємства  приведено  у  відповідність  до  Закону  України  «Про  акціонерні 
товариства»  від  17  вересня  2008  року.  Таким  чином  затверджено  нове  найменування:  ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 
«ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», про що отримана довідка АБ № 448785 з Єдиного Державного реєстру 
підприємств та організацій України. Дата та номер останньої  реєстраційної дії  17 січня 2013 року № 12311050026000044. Місце проведення  
реєстраційної дії - виконавчий комітет Орджонікідзевської міської ради Дніпропетровської області. 

 
ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ  ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ  КОМБІНАТ»  знаходиться  за  адресою: 
53300, м. Орджонікідзе, вул. Калініна,11, ідентифікаційний код - 00190928, місцезнаходження за КОАТУУ - 1212100000, організаційно-правова 
форма за КОПФГ – 230.
При складанні  консолідованої  фінансової  звітності  використані  показники річної  фінансової звітності  материнського  підприємства  ПАТ 
«ОГЗК»  та дочірніх підприємств:

- Товариство з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанії «Пектораль» (скорочено ТОВ  ТРК «Пектораль»), місцезнаходження – 53300, 
м. Орджонікідзе,  вул. Калініна,12. 

 ТОВ ТРК «Пектораль» засноване відповідно до рішення Наглядової ради акціонерів ВАТ «ОГЗК» №НС-24/09/2001 г. від 24 вересня 2001 
року, та зареєстроване Орджонікідзевським міськвиконкомом 12 листопада 2001 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб № 04052212Ю0010167. Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ ТРК «Пектораль» видане 12 листопада 2001 року. Частка ПАТ «ОГЗК» в 
статутному капіталі ТОВ ТРК «Пектораль» складає 99%. 

-  Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Орджонікідзевський ГЗК» (скорочено ТОВ  ТД«ОГЗК»), місцезнаходження – 



53300,  м. Орджонікідзе,  вул. Калініна,12.  
ТОВ «Торговий дім «Орджонікідзевський ГЗК»   засноване відповідно до рішення Наглядової ради  акціонерів ВАТ «ОГЗК» № НС-04.04.03 

від 04.04.2003 року, зареєстроване Орджонікідзевським міськвиконкомом 14 квітня 2003 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб № 04052212Ю0010251. Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Торговий дім «Орджонікідзевський ГЗК»   видане14 квітня 
2003 року. Частка ПАТ «ОГЗК» в статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Орджонікідзевський ГЗК»  складає 99 %.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основа підготовки інформації. Дана фінансова звітність (далі – фінансова звітність) підготовлена на підставі Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ). Основні принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці даної фінансової звітності, описані нижче. 

За все звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Підприємство  готувало фінансову звітність відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2012 р., є першою фінансовою 
звітністю Підприємства, підготовленою на підставі МСФЗ. Враховуючи перехідний період застосування МСФЗ в Україні, фінансова звітність 
підприємства не повністю відповідає вимогам МСФЗ. Представлена фінансова звітність не містить порівняльної інформації за попередні періоди, 
як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
Відповідно до вимог МСФЗ повний пакет фінансової звітності за МСФЗ включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), два Звіти про 
фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі 
порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ). Повний пакет фінансової звітності за МСФЗ Підприємство складе станом на 
31.12.2013 р. із застосуванням МСФЗ, що будуть діяти станом на 31.12.2013 р. Так як МСФЗ, що будуть діяти на 31.12.2013 можуть відрізнятись 
від МСФЗ станом на 31.12.2012 р., за якими була складена фінансова звітність за 2012 р., це може призвести до коригування початкових залишків 
станом на 01.01.2012 р. та операцій за 2012 р.
Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Гривня є національною валютою України. Всі значення закруглені до найближчої тисячі,  
якщо не вказане інше.

Підприємство працює в одному сегменті  - Видобування руд інших кольорових металів. 

Перерахунок іноземної валюти. Статті, показані у фінансовій звітності Підприємства, оцінюються з використанням валюти основного 
економічного середовища, в якому працює Підприємство (функціональної валюти), якою є українська гривня.

Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України (НБУ), встановленому на дату операції. Курсові 
різниці, що виникають в результаті розрахунків по операціях в іноземній валюті, включаються до складу прибутку або збитку на підставі 
обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції.

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні по офіційному обмінному курсу НБУ на звітну дату. 

Основні курси обміну, що використалися для перерахунку сум в іноземній валюті, були наступними (Таблиця № 1):



Таблиця № 1
Курси обміну, що використалися для перерахунку сум в іноземній валюті

№ 
п/п Найменування валюти Дата

31.12.2012 31.12.2011
1 2 3 4
1 1 долар США 7,993000 7,989800
2 1 євро 10,537172 10,298053
3 1 російський рубль 0,263160 0,249530

В даний час Українська гривна не є вільно конвертованою валютою за межами України.

Основа консолідації. Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Підприємства і його дочірніх компаній за станом на 31 грудня 
2012 р. Дочірні компанії повністю консолідуються Підприємством з дати придбання, що є датою отримання Підприємством контролю над 
дочірньою компанією, і продовжують консолідуватися до дати втрати такого контролю. Фінансова звітність дочірніх компаній підготовлена за той 
же звітний період, що і звітність материнської компанії на основі послідовного вживання облікової політики для всіх компаній Групи. Всі 
внутрішньогрупові залишки, операції, нереалізовані доходи і витрати, що виникають в результаті здійснення операцій усередині Групи, і 
дивіденди повністю  виключені.

Звітність за  сегментами. Порядок визначення звітних сегментів визначається  виходячи з форматів внутрішніх звітів, що надаються 
керівництву Підприємства. Сегменти чиї доходи, фінансові результати і активи перевищують 10% від загальних показників всіх сегментів 
показуються в звітності окремо.

Основні засоби. Основні засоби враховуються за первісною (умовною) вартістю мінус подальша амортизація і знецінення. Згідно звільненню 
щодо використання справедливої вартості як умовної вартості по МСФЗ 1, умовна вартість на 1 січня 2012  року була визначена як  справедлива 
вартість основних засобів на вказану дату за наслідками оцінки зовнішніх незалежних оцінювачів, проведеної станом на 31 грудня  2011 р.
Подальше придбання основних засобів враховується за первісною вартістю. Первісна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з 
придбанням активів. Вартість активів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці і відповідну 
частину виробничих витрат.

Вартість  заміни  тих  компонентів  основних  засобів,  які  признаються  окремо,  капіталізується,  а  балансова  вартість  замінених  компонентів 
списується. Інші подальші витрати капіталізуються, тільки якщо вони приводять до збільшення майбутніх економічних вигод від об'єкту основних 
засобів. Всі інші витрати признаються у складі прибутку або збитку як витрати у міру їх здійснення.

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не  
принесе  економічних вигод.  Прибуток  і  збитки від вибуття  активів  визначаються  шляхом порівняння отриманих коштів,  або що підлягають  
отриманню і балансової вартості цих активів і признаються у складі прибутку або збитку. 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом з тим, щоб зменшити їх вартість до ліквідаційної вартості протягом 
залишкового терміну їх експлуатації (Таблиця № 2):



Таблиця № 2
Термін експлуатації

№ 
п/п Показник Термін експлуатації, років

1 2 3
1 Будівлі 20-80
2 Споруди 15-40
3 Передавальні пристрої 10-50
4 Виробниче устаткування 5-40
5 Транспорті засоби 5-35
6 Інші основні засоби 4-20

Ліквідаційна вартість активів – дорівнює 0.

Незавершене будівництво є передплатами за основні засоби і вартість придбання основних засобів, будівництво та введення в експлуатацію яких 
ще не завершено. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію.

Підприємство капіталізує витрати по позикових коштах, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 
кваліфікаційного активу, у складі вартості цього активу.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи відображаються в обліку за первісною вартістю за вирахуванням сум накопиченої амортизації. 
Нематеріальні активи в   основному включають ліцензії, програмне забезпечення та інше. Амортизація нараховується рівномірно протягом 
наступних термінів корисного використовування: 
-   ліцензії  1-20 років;
-   програмне забезпечення  3-10 років;
-   інше 10 років.

Інвестиційна нерухомість. 
Інвестиційна нерухомість  оцінюється за первісною вартістю зменшеною на суму нарахованої амортизації та суми зменшення корисності.
Визнаються об'єктами інвестиційної нерухомості, об'єкти основних засобів (будівлі, споруди), які переважно використовуються в інвестиційних 
цілях для отримання доходів у вигляді орендної плати. Об'єкт відноситься до інвестиційної нерухомості, якщо не менше 80% площі по ньому 
здано в оренду. Ця умова є критерієм віднесення до інвестиційної нерухомості. 
При нарахуванні амортизації інвестиційної нерухомості, застосовувати прямолінійний метод, враховуючи очікуваний строк використання кожного 
об'єкта. 
Визнання інвестиційної нерухомості у звіті про фінансове положення припиняється при її вибутті, або у випадку, якщо вона виведена з 
експлуатації, і від її вибуття не очікується економічних вигоди в майбутньому. Різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою 
вартістю активу визнається в звіті про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому було припинено його визнання.
У разі, коли займаний власником об'єкт нерухомості стає об'єктом інвестиційної нерухомості, Підприємство враховує таку нерухомість відповідно 
до політики обліку  основних засобів до моменту зміни мети використовування.



Класифікація фінансових активів. Підприємство класифікує свої фінансові активи як дебіторська заборгованість та надані позики. Керівництво 
Підприємства визначає категорію фінансових активів при їх первинному визнанні.

Дебіторська заборгованість та надані позики виникають тоді, коли Підприємство реалізує продукцію або надає грошові кошти безпосередньо 
дебітору, окрім позик і дебіторської заборгованості, які створюються з наміром продажу зразу ж або протягом короткого проміжку часу. Вони 
включаються в категорію оборотних активів, окрім тих з них, термін погашення яких перевищує 12 місяців після звітної дати. Дані фінансові 
активи включаються в категорію необоротних активів. 

Класифікація фінансових зобов'язань. Фінансові зобов'язання віднесені в категорію інші фінансові зобов'язання. Інші фінансові зобов'язання 
враховуються за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки.

Первісне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи і зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс/мінус 
витрати на проведення операції. Справедливу вартість при первинному визнанні  підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при первинному 
визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю і ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові 
операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при вживанні яких використовуються  наявні доступні ринкові дані. Похідні фінансові 
інструменти спочатку враховуються за справедливою вартістю.

Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання фінансові зобов'язання Підприємства, оцінюються за амортизованою 
собівартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, а фінансові активи за амортизованою собівартістю з використанням методу 
ефективної відсоткової ставки та за вирахуванням збитків від знецінення. Премії і дисконт, включаючи первинні витрати на проведення операції, 
включаються в балансову вартість відповідного інструменту і амортизуються з використанням ефективної відсоткової ставки для даного 
інструменту. 

Справедливою вартістю фінансових активів  і  зобов'язань  терміном менше 360 днів  вважається  їх  номінальна вартість.  Справедлива вартість 
фінансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових потоків по поточній ринковій відсотковій ставці 
для подібних фінансових інструментів, інформація про яку доступна для Підприємства.

Припинення визнання фінансових активів. Підприємство припиняє визнання фінансових активів, коли:
- активи погашені або права на грошові кошти від активів закінчилися;
- Підприємство передало всі основні ризики і вигоди володіння активом.

Податок на прибуток. Витрати  з  податку на  прибуток  складаються  з  поточних  відрахувань  і  відстроченого  податку.  Податок  на  прибуток 
врахований у фінансовій звітності відповідно до законодавства України, яке діє на звітну дату. 

Витрати з податку на прибуток признаються у складі прибутку або збитку, крім випадків, коли вони признаються в інших сукупних доходах або 
безпосередньо у складі капіталу, оскільки вони відносяться до операцій, врахованих в поточному або інших періодах в інших сукупних доходах 
або безпосередньо у складі капіталу.



Поточний податок – це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити до бюджету  відносно оподаткованого прибутку поточного періоду. Інші 
податки, окрім податку на прибуток, показані у складі операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань щодо перенесених з минулих періодів податкових збитків і 
тимчасових  різниць,  що  виникають  між  податковою  базою  активів  і  зобов'язань  і  їх  балансовою  вартістю  для  цілей  фінансової  звітності.  
Відстрочений податок оцінюється по ставках, які діють на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться в періодах, коли буде сторнована  
тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. 

Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що вираховуються і перенесені податкові збитки враховуються тільки в тій частині, в якій 
існує впевненість в тому, що в наявності буде оподаткований прибуток, щодо якого можна буде реалізувати суми, що вираховуються. 

Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси показані за вартістю придбання  або чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з 
них менше. Вартість придбання товарно-матеріальних запасів визначається на основі середньозваженої вартості. Вартість готової продукції і 
незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі витрати, 
розподілені на підставі нормальної виробничої потужності. 
Чиста вартість реалізації є розрахунковою ціною реалізації в ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням розрахункових витрат на 
завершення роботи над активом і відповідних витрат на збут.

Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість (фінансові активи). Дебіторська заборгованість по 
основній діяльності і інша дебіторська заборгованість спочатку враховуються за справедливою вартістю, а надалі оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки мінус сума резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів створюється у 
випадках, коли існує об'єктивне свідчення  того, що Підприємство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до первинних або 
переглянутих умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній діяльності знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі 
дебітора, вірогідність його банкрутства або фінансової реорганізації, несплата або прострочення платежу. 

Сума резерву сумнівних боргів – це різниця між балансовою вартістю активу і поточною вартістю розрахункових майбутніх грошових потоків, 
дисконтованих по первісній  ефективній відсотковій ставці. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку 
визнається іншими операційними витратами. Коли дебіторська заборгованість по основній діяльності стає неповоротною, вона списується за 
рахунок резерву сумнівних боргів. Повернення раніше списаних сум кредитується у складі прибутку або збитку за рахунок іншого операційного 
доходу.

Аванси видані. Аванси враховуються за первинною вартістю за вирахуванням витрат на знецінення. Балансова вартість авансів, виданих з метою 
придбання активів, переноситься на балансову вартість активів, коли Підприємство одержує контроль над цими активами і існує вірогідність 
отримання економічних вигод від їх використовування. Якщо є свідчення того, що активи, товари або послуги, до яких відносяться  аванси видані, 
не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих зменшується, а відповідний збиток від знецінення визнається у складі прибутку або збитку.
 
Векселі. Деякі розрахунки за реалізовану продукцію і придбані ТМЦ, послуги здійснюються за допомогою векселів, які є договірними борговими 
інструментами.



 Підприємством векселі враховуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву 
сумнівних боргів. Резерв на знецінення векселів створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідоцтво того, що Підприємство не зможе 
отримати повну суму заборгованості відповідно до первинних умов. Сума резерву – це різниця між балансовою вартістю активу і поточною 
вартістю розрахункових майбутніх грошових потоків, дисконтованих по первісній ефективній відсотковій ставці.

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти і їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання 
і інші короткострокові високоліквідні інвестиції. Суми, використання яких обмежено, виключені з складу грошових коштів і їх еквівалентів. 

Акредитиви.  Акредитиви є грошовими коштами на банківських рахунках, заблокованими банком для забезпечення виконання Підприємством 
своїх зобов'язань за конкретними договорами купівлі. Використовування цих грошових коштів обмежено. Враховуються ці суми в складі виданих 
авансів у відповідності до мети авансування (на придбання оборотних та необоротних активів, робіт та послуг).  

Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як капітал. Будь-яке перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною 
вартістю випущених акцій визнається як емісійний дохід.

Прибуток на акцію. Сума прибутку (збитку) на одну акцію розраховується шляхом розподілу прибутку або збитку за рік на середньозважену 
кількість акцій в обігу протягом звітного року.

Позикові кошти. Позикові кошти спочатку враховуються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операції, а 
далі враховуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Будь-яка різниця між сумою надходжень 
позикових коштів (за вирахуванням витрат на проведення операції) і  вартістю погашення позик визнається у складі прибутку або збитку протягом 
періоду, на який були залучені позикові засоби, з використанням методу ефективної відсоткової ставки.

Позикові кошти класифікуються як поточні зобов'язання за винятком випадків, коли Підприємство має право відстрочити погашення зобов'язання 
або погашення зобов'язання передбачене не раніше ніж 12 місяців після звітної дати.

Позикові кошти, визнані у фінансовій звітності, включають банківські кредити.   

Кредиторська  заборгованість  по  основній  діяльності  та  інша  кредиторська  заборгованість  (фінансові  зобов'язання).  Кредиторська 
заборгованість  по  основній  діяльності  та  інша  кредиторська  заборгованість  відображається,  коли  контрагент  виконує  свої  зобов'язання  за 
договором. Надалі інструменти з фіксованим терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної  
відсоткової ставки.  Амортизована вартість розраховується з  урахуванням витрат на проведення операції,  а  також всіх премій і  дисконту при 
розрахунку. 

Резерви за зобов'язаннями і платежами. Резерви за зобов'язаннями і платежами – це не фінансові зобов'язання, які признаються у випадках, коли 
у Підприємства є юридичні або передбачувані зобов'язання в результаті минулих подій, коли існує вірогідність відтоку ресурсів для того, щоб 
розрахуватися за зобов'язанням, і їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Коли існує декілька схожих зобов'язань, вірогідність 
того, що буде потрібно відтік грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навіть коли 
вірогідність відтоку грошових коштів відносно якої-небудь позиції, включеної в один і той же клас зобов'язань, невелика.



Резерви оцінюються за приведеною вартістю витрат, які, як очікується, будуть потрібно для погашення зобов'язання з використанням процентної  
ставки (до оподаткування), що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі і ризики, властиві зобов'язанню. Збільшення резерву з  
часом признається як процентні витрати.

Умовні  активи і  зобов'язання. Умовний актив  не  признається   у  фінансовій  звітності.  Інформація  про нього розкривається,  коли ймовірно 
отримання економічних вигод від його використовування.

Умовні зобов'язання не признаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує вірогідність відтоку економічних ресурсів для того, щоб  
розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Інформація про умовні зобов'язання розкривається у 
фінансовій звітності, крім випадків, коли відтік ресурсів, що припускають економічні вигоди, є маловірогідним.

Винагороди працівникам. План з встановленими внесками.  Підприємство платить на користь своїх працівників передбачені законодавством 
внески до Фондів соціального страхування вигляді Єдиного соціального внеску.  Внески розраховуються як відсоток від поточної валової суми 
заробітної платні і відносяться на витрати у міру їх виникнення. 

Винагороди працівникам.  План з  встановленими виплатами.  Підприємство бере  участь  в  державному пенсійному плані  з  встановленими 
виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на робочих місцях з шкідливими і небезпечними для здоров'я 
умовами. Підприємство також надає на певних умовах одноразові виплати при виході на пенсію. Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з  
пенсійним планом з встановленими виплатами, є поточною вартістю певного зобов'язання. 

Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди або коштів, які повинні бути отримані за продані товари і 
надані послуги в ході звичайної діяльності Підприємства. Виручка від реалізації відображається без ПДВ та знижок.

Підприємство визнає виручку від реалізації в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності, існує вірогідність 
отримання Підприємством майбутніх економічних вигод. Сума доходу не може бути достовірно оцінена, поки не будуть врегульовані всі умовні 
зобов'язання, пов'язані з реалізацією. 

Підприємство виробляє  марганцеву продукцію для їх реалізації в Україні і на міжнародних ринках. Виручка від продажу марганцевої продукції та 
інших товарів визнається у момент передачі ризиків і вигод від володіння товарами. Звичайно це відбувається при відвантаженні товару. Коли 
Підприємство погоджується доставити вантаж до певного місця, виручка визнається у момент передачі вантажу покупцю в обумовленому місці.  
Підприємство використовує стандартні правила ІНКОТЕРМС 2000, такі як оплата перевезення до пункту призначення (CPT), доставка до кордону 
(DAF), франко-перевізник (FCA) і франко-борт, які визначають момент переходу ризиків і вигод.

Продажі  враховуються  на  основі  цін,  вказаних  в  специфікаціях  до  договорів  купівлі-продажу.  Ціна  продажу  наводиться  окремо  в  кожній 
специфікації.

Податок на додану вартість. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрішньому ринку і імпорті товарів, робіт або послуг і 
0% при експорті товарів і наданні супутніх послуг. В тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток 
від знецінення враховується по валовій сумі заборгованості, включаючи ПДВ.



Визнання витрат. Витрати враховуються по методу нарахування. Собівартість реалізованої продукції складається переважно з ціни закупівлі  
сировини, витрат заробітну плату працівникам, витрат на амортизацію основних засобів, витрат на електроенергію і інших відповідних витрат.

Фінансові витрати. Витрати на відсотки включають нараховані відсотки за користування позиковими коштами, збитки від курсової різниці по 
позикових  коштах  та  відсоткові  витрати  за   зобов'язаннями.  Всі  відсоткові  і  інші  витрати  по  позикових  коштах  відносяться  на  витрати  з 
використанням методу ефективної процентної ставки.



Продовження тексту приміток

ІСТОТНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Підприємство робить оцінки і припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, наведених в звітності, на протязі наступного фінансового 
року. Оцінки і судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва і інших чинниках, включаючи очікування майбутніх подій, 
яке при існуючих обставинах вважається обґрунтованим. Окрім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні думки при вживанні 
принципів облікової політики. Думки, що найбільше впливають на суми, визнані у фінансовій звітності і оцінки, які можуть привести до значних 
корегувань балансової вартості активів і зобов'язань протягом наступного  фінансового року, включають:

Знецінення ПДВ до відшкодування. Значну частину в загальному обсязі реалізації Підприємства займає реалізація продукції на експорт. У зв’язку 
з цим, Підприємством враховується значна сума податку на додану вартість (ПДВ) до відшкодування з державного бюджету. Відповідно до 
законодавства України Підприємство може вимагати відшкодування ПДВ грошовими коштами або проводити його залік з майбутнім ПДВ, що 
підлягає сплаті до бюджету. На думку керівництва Підприємства, суми, відображені в балансі, будуть повністю відшкодовані, тому Підприємство 
не визнавало збитки від знецінення. 

Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншої дебіторської
заборгованості. Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій дебіторській 
заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах (на підставі термінів виникнення заборгованості). При проведенні такого аналізу в увагу 
приймаються наступні чинники: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншої дебіторської заборгованості по термінах, 
фінансове положення клієнтів і погашення ними заборгованості у минулому. Якщо фактично відшкодовані суми будуть меншими, ніж за оцінками 
керівництва, Підприємству доведеться  враховувати додаткові витрати на знецінення.

Пенсійні  зобов'язання і  інші винагороди працівникам. Керівництво оцінює пенсійні  зобов'язання і  інші  винагороди працівникам.  Оскільки 
пенсійний план входить в компетенцію державних органів, у Підприємства не завжди є доступ до всієї необхідної інформації. Внаслідок цього на  
суму зобов'язань по пенсійному забезпеченню можуть робити значний вплив думки про те, чи вийде працівник достроково на пенсію і коли це  
відбудеться, чи буде Підприємство зобов'язане фінансувати пенсії колишніх працівників залежно від того, чи продовжує колишній співробітник  
працювати  в  небезпечних  умовах,  а  також  про  вірогідність  того,  що  працівники  будуть  переведені  з  пенсійної  програми,  що  фінансується  
державою,  на  пенсійну програму,  що  фінансується  Підприємством.  Поточна  вартість  пенсійних  зобов'язань  залежить  від  ряду чинників,  які 
визначаються на підставі розрахунків Підприємства.



Справедлива вартість основних засобів. Підприємство ухвалило рішення використати звільнення по вибору для обліку основних засобів, яке 
надане суб'єктам господарської діяльності, які вперше застосовують МСФЗ відповідно до МСФЗ 1, і використало переоцінку основних засобів, що 
проведена відповідно до  П(С)БО на дату переходу на МСФЗ як доцільну собівартість у вхідному балансі по МСФЗ. Основні засоби Підприємства 
були оцінені незалежними оцінювачами. Справедлива вартість основних засобів була визначена на підставі амортизованої вартості заміщення або 
ринкової вартості, при її наявності. 

ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

Фінансова звітність за 2012 рік є першою річною фінансовою звітністю, складеною відповідно з вимогами МСФЗ. Датою переходу Підприємства 
на облік по МСФЗ є 1 січня 2012  року. За деякими виключеннями, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного вживання редакції стандартів і 
інтерпретацій, діючих відносно 2012 фінансового року. Ця редакція була застосована при підготовці вхідного балансу по МСФЗ за станом на 1  
січня 2012 року і в подальших періодах до 31  грудня 2012 року. При підготовці цієї фінансової звітності Підприємство застосувало обов'язкові 
виключення і наступні звільнення по вибору від повного ретроспективного вживання МСФЗ:

Справедлива вартість як умовна вартість. Підприємство ухвалило рішення використати звільнення по вибору для обліку основних засобів, яке 
надане суб'єктам господарської діяльності, які вперше застосовують МСФЗ відповідно до МСФЗ 1, і використало переоцінку основних засобів, що 
проведена відповідно до  П(С)БО на дату переходу на МСФЗ як доцільну собівартість у вхідному балансі по МСФЗ. Основні засоби Підприємства 
були оцінені незалежними оцінювачами. Справедлива вартість основних засобів була визначена на підставі амортизованої вартості заміщення або 
ринкової вартості, при її наявності. 

Остання фінансова звітність Підприємства, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, підготовлена станом на 31  
грудня 2011 року і за 2011  рік. 

Нижче представлено пояснення впливу переходу від обліку по П(С)БО на облік по МСФЗ на 1 січня 2012  року: 

Таблиця № 3

Порівняння  капіталу по П(С)БО і капіталу по МСФЗ                                                                                                                                      
Тис. грн.

№ п/п Показник Відхилення на 
01.01.2012 р.

1 2 3
1 Капітал по П(С)БО 775 230
2 Відстрочені податки -157 651
3 Оцінка готової продукції за чистою вартістю реалізації -2 504
4 Переоцінка основних засобів 1 149 687

5 Оцінка дебіторської заборгованості по основній 
діяльності,   іншої дебіторської заборгованості і авансів -5 112

6 Оцінка дебіторської заборгованості з бюджетом -10 432
7 Зобов'язання по пенсійному забезпеченню -168 126



8 Витрати майбутніх періодів -3 660
9 Доходи майбутніх періодів 39
10 Інші чинники -6 315
11 Капітал по МСФЗ 1 571 156

Основні коригування різниць між П(С)БО та МСФЗ відносяться до наступного:

1) Відстрочені податки. Відстрочений податок був розрахований, виходячи з балансової вартості активів і зобов'язань по МСФЗ.

2) Оцінка дебіторської  заборгованості  по  основній  діяльності,  іншої  дебіторської  заборгованості.  Підприємство  визнало  в   фінансовій 
звітності  по  МСФЗ  дебіторську  заборгованість  по  основній  діяльності,  іншу  дебіторську  заборгованість   за  амортизованою  вартістю  за  
вирахуванням резерву сумнівних боргів.

3) Оцінка дебіторської заборгованості з бюджетом. Підприємство списало нараховану пеню з ПДВ (за рішенням суду) до відшкодування, 
виходячи  з  принципу  обачності  відповідно  до  МСФЗ,  так  як  отримання  нарахованої  пені  представляється  малоймовірним.  Підприємство 
класифікує ПДВ до отримання з терміном відшкодування з бюджету  понад   1 рік  як довгострокові активи у складі  інших необоротних активів.

4) Зобов'язання по пенсійному забезпеченню. Підприємство не визнавало в своїй фінансовій звітності по П(С)БО зобов'язання по пенсійному 
забезпеченню. Ці зобов'язання були визнані при складанні звітності по МСФЗ

5) Зобов'язання  відновлення  порушених  земель.  Підприємство  не  визнавало  в  своїй фінансовій  звітності  по  П(С)БО  зобов'язання  з 
відновлення  порушених  земель.  Підприємство  оцінило  очікувані  витрати  на  підставі  техніко-економічного  та  технічного  обґрунтування, 
підготовлених технічними спеціалістами Підприємства з урахуванням сучасних стандартів і технологій відновлення земель після гірничих робіт.

6) Інвестиційна нерухомість. Підприємство відобразило  інвестиційну нерухомість в  фінансовій звітності по МСФЗ у складі основних засобів.

7) Основні  засоби.   На дату переходу на  МСФЗ підприємством прийняте  рішення  враховувати  малоцінні  необоротні  активи  за  вартісним 
критерієм. В фінансовій звітності по МСФЗ МНМА, що знаходяться в експлуатації та по яким нарахован знос 100% знос виключені з балансу.

8) Незавершені капітальні інвестиції. Підприємство в  фінансовій звітності по МСФЗ визнало  малоцінні необоротні активи, що не введені в 
експлуатацію  у складі запасів.

9) Аванси видані.  Аванси,  видані  Підприємством за  придбання  необоротних  активів  класифіковані  як  витрати  на  придбання  необоротних 
активів у складі необоротних активів.

10) Акредитиви. Згідно П(С)БО акредитиви класифікуються  як грошові кошти і їх еквіваленти, а по МСФЗ – як аванси у складі дебіторської 
заборгованості по основній діяльності і іншої дебіторської заборгованості.

11) Витрати майбутніх періодів. Відображені в фінансовій звітності за П(С)БО витрати майбутніх періодів були  віднесені до нерозподіленого 
прибутку відповідно МСФО.

12) Додатковий капітал.  На дату переходу на МСФЗ підприємством прийняте рішення переоцінену вартість основних засобів враховувати як 
доцільну собівартість. Відповідно сума переоцінки, що враховувалась в додатковому капіталі і відстрочені податки з суми переоцінки, відображені  



в фінансовій звітності за П(С)БО були віднесені до нерозподіленого прибутку.

13) Забезпечення виплат персоналу. Підприємство відображало резерв на виплату відпусток працівників в своїй фінансовій звітності по П(С)БО 
як забезпечення майбутніх витрат та платежів, а згідно МСФЗ  включила  в   інші поточні  зобов'язання.  

14) Аванси одержані. Аванси, які повернуті  Підприємством класифіковані як позикові кошти згідно МСФЗ.

15) Доходи майбутніх періодів.  Відповідно МСФО 1  отримана передплата за підписку на періодичні видання,які друкуються на підприємстві 
класифіковані в статтю поточні  зобов'язання  за одержаними авансами. Інші доходи майбутніх періодів відображені в фінансовій звітності за 
П(С)БО були  віднесені до нерозподіленого прибутку.

Основні засоби

Інформація про наявність та рух основних засобів наведена в Таблиці № 4

Таблиці № 4
Інформація про наявність та рух основних засобів

                                                                                                                                          тис. грн.

№ 
п/п Показник

Групи основних засобів

Разом
Будинки, 

споруди та 
передавальні 

пристрої

Машини та 
обладнання

Транспортні 
засоби

Інструменти, 
прилади, 
інвентар

Інші 
основні 
засоби

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Залишок на початок року 

3
первісна 
(переоцінена) 
вартість 

4 435 038 5 589 394 429 754 6 990 42 623 10 503 799

4 Знос 3 527 878 5 092 429 381 913 3366 7755 9 013 341
5 Надійшло за рік 41 229 70 914 4 206 905 37 851 155 105
6 Вибуло за рік 

7
первісна 
(переоцінена) 
вартість 

10 805 7 429 3 865 78 741 22 918

8 Знос 9 021 7 425 3 464 74 715 20 699

9 Нараховано 
амортизації за рік 51 836 46 065 8 319 444 3 020 109 684

10 Інші зміни за рік 

11
первісної 
(переоціненої) 
вартості 

21 125 25 -348 -177



12 зносу 21 8 25 -231 -177
13 Залишок на кінець року 

14
первісна 
(переоцінена) 
вартість 

4 465 462 5 652 900 430 220 7 842 79 385 10 635 809

15 Знос 3 570 693 5 131 090 386 776 3 761 9 829 9 102 149

Підприємство залучило незалежного оцінювача для проведення оцінки своїх основних засобів за станом на 31.12.2011 року. Велика частина цих  
основних засобів має вузькоспеціалізований характер і  рідко продається на відкритому ринку в Україні,  унаслідок чого справедлива вартість 
визначалася,  перш за все,  на підставі амортизованої вартості заміщення. Цей метод заснований на аналізі  вартості відтворювання або заміни 
основних засобів, скоректованої на погіршення їх фізичного, функціонального або економічного стану і старіння.  
Частина основних засобів Підприємства була надана в заставу як забезпечення її позикових коштів. Сума застави  складає 204 184 000грн.
До складу активів підприємства входять незавершені капітальні  інвестиції в основні засоби. Вони складаються з:
- незавершеного будівництва об’єктів виробничого призначення;
- машини та обладнання  такі, що потребують встановлення та монтажу;  
- незавершені ремонти та модернізації основних засобів;
- інші об’єкти капітальних інвестицій.

Нематеріальні активи

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів наведена в Таблиці № 5

Таблиця № 5
Інформація про наявність та рух нематеріальних активів

                                                                                                                   тис. грн.

№ п/п Показник
Групи нематеріальних активів

РазомПатенти і 
ліцензії

Програмне 
забезпечення Інше

1 2 3 4 5 6
1 Залишок на початок року 
2 Первісна  вартість 17 792 441 1 250
3 Знос 6 358 127 491
4 Надійшло за рік 13 200 213
5 Вибуло за рік
6 Первісна вартість 5 30 13 48
7 Знос 4 30 7 41

8 Нараховано  амортизації за 
рік 

3 79 22 104

9 Залишок на кінець року 



10 Первісна вартість 25 962 428 1 415
11 Знос 5 407 142 554

Довгострокова  дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2012 р. дисконтована вартість довгострокової дебіторської заборгованості  складає  24 216 тис. грн. Номінальна вартість цієї 
заборгованості складає 28 676 тис. грн. Ефект дисконтування заборгованості становить 4 460тис.грн.

Інші необоротні активи

Інформація про склад інших необоротних активів наведена в Таблиці № 6
Таблиця № 6

Інші необоротні активи
                                                                                                                                    тис. грн.

№ 
п/п Найменування показника

Балансова 
вартість на 
31.12.2012

Балансова 
вартість на 
01.01.2012

1 2 3 4

1 Сировина і матеріали, що не підлягають 
використанню на протязі операційного циклу 3 903 3 819

2  ПДВ, що підлягає відшкодуванню 
довгострокового характеру - 11 089

3 Разом 3 903 14 908

Товарно-матеріальні цінності, запаси

Інформація про наявність товарно-матеріальних цінностей наведена в Таблиці № 7
Таблиця № 7

Запаси
                                                                                                                                    тис. грн.

№ 
п/п Найменування показника

Балансова 
вартість на 
31.12.2012

Балансова 
вартість на 
01.01.2012

1 2 3 4
1 Сировина і матеріали 36 873 35 909

2 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби



3 Паливо 9 667 12 908
4 Тара і тарні матеріали 108 122
5 Запасні частини 100 338 74 572
6 Малоцінні та швидкозношувані предмети 782 727
7 Незавершене виробництво 78 969 24 714
8 Готова продукція 97 784 25 661
9 Товари 1 429 3 238
10 Разом 325 950 177 851

Частина товарно-матеріальних запасів Підприємства у сумі 102 476 тис. грн. була надана в заставу як забезпечення позикових коштів.

Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2012 р. та на 01.01.2012 р. справедлива вартість фінансової дебіторської заборгованості Підприємства приблизно рівна її 
балансовій вартості.

Поточна і довгострокова  дебіторська заборгованість враховується в наступних валютах (Таблиця № 8):
Таблиця № 8

Валюта дебіторської заборгованості

№ 
п/п Валюта Станом на 

31.12.2012 р.
Станом на 

31.12.2011 р.
1 2 3 4
1 Українські гривні 363170 68517
2 Долари США 7688 84278
3 Євро - 37427
4 Інші валюти -0

5 Всього фінансової дебіторської 
заборгованості (стр. 160+210) 370 858 190 222

На протязі 2012 року в сумі резерву сумнівних боргів відбулися наступні зміни (Таблиця № 9):
Таблиця № 9

Резерв сумнівних боргів
№ п/п Показник Сума

1 2 3
1 Резерв сумнівних боргів на 01.01.2012 р. 88 091
2 Резерв сумнівних боргів нарахований  протягом року 579



3 Використано у звітному році 262
4 Сторно невикористаних сум 63 198
5 Резерв сумнівних боргів на 31.12.2012 р. 25 210

В складі резерву сумнівних боргів також враховуються суми, що пов’язані з знеціненням векселів отриманих, та складають: на 01.01.2012 р. – 
54 317 тис. грн., на 31.12.2012 р. – 16 401 грн.

Аналіз фінансової дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (рядок 160) і іншої дебіторської заборгованості (рядок 210)  по 
строкам представлений нижче:

Таблиця №10
Терміни дебіторської заборгованості

№ п/п Показник На 31.12.2012 р. На 01.01.2012 р.
1 2 3 4
1 Не прострочена і не знецінена заборгованість

2 Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 33 944 136 206

3 Інша дебіторська заборгованість 312 444 51 565

4 Всього не прострочена і не знецінена 
заборгованість 346 388 187 771

5 Прострочена, але не знецінена заборгованість
6 - прострочена менше 90 днів 24 470 2 451
7 - прострочена від 90 до 360 днів - -
8 - прострочена більше 360 днів - -

9 Всього простроченої, але не знеціненої 
дебіторської заборгованості 24 470 2 451

10 Знецінена дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 1 475 6 679

11 Знецінена інша дебіторська 
заборгованість 7 334 27 051

12 Всього знецінена дебіторська 
заборгованість 8 809 33 774

13 Резерв сумнівних боргів (8 809) (33 774)
14 Всього дебіторська заборгованість 370 858 190 222

Всі прострочені, але не знецінені суми вважаються такими, що будуть повернуті. Індивідуально знецінені статті дебіторської заборгованості  
– це, в основному,  заборгованість клієнтів, що зазнають фінансові труднощі.



В складі статті «Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом» зокрема враховується суми по наступних податках.
Таблиця № 11

Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом

№ 
п/п Показник На 31.12.2012 На 01.01.2012

1 2 3 4
1 ПДВ, що підлягає відшкодуванню 22 961 12 444
2 Аванс з податку на прибуток - 276

3 Інша заборгованість по розрахунках з 
бюджетом - 1

В складі статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» також відображені перераховані контрагентам грошові 
кошти,  використовування  яких  обмежено  в  сумі  31 647  тис.  грн.  кошти  зарезервовані  банком  як  забезпечення  по  акредитивах,  виданих 
Підприємством.

До складу іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості які не підлягають відображенню у складі наведених статей обліку 
дебіторської заборгованості  (Таблиця № 12 ).

Таблиця № 12

Розшифрування ряд. 210 балансу
«Інша поточна дебіторська заборгованість»

№ з/п Вид заборгованості Сума,
тис. грн.

1 2 3
1 Дебіторська заборгованість по розрахункам за оренду майна 582
2 Розрахунки з робітниками підприємства 2 383
3 Розрахунки з передплати 301 736
4 Розрахунки за договором комісії 7 688
5 Розрахунки за мировою угодою (ОАО»ЮГОК») 16 510
6 Розрахунки по претензіями і позовами 6 667
7 Проценти по депозитах у гривні 600
8 Інші дебітори 940
9 Резерв сумнівної заборгованості (7 334)
10 Разом 329 772



Грошові кошти і їх еквіваленти

Склад грошових коштів підприємства наведено в Таблиці № 13.

Таблиця № 13
Кошти

№ п/п Показник 31 грудня 2012 р. 01 січня 2012 р.
1 2 3 4
1 Поточні рахунки 143 742
2 Депозитні рахунки 0 0
3 Готівка (каса) 4 1
4 Інші кошти 27 32

5 Всього грошових коштів і їх 
еквівалентів 174 775

Ці суми не мають обмежень у використанні та не знецінені.

Інші оборотні активи

До складу статті «Інші оборотні активи» балансу підприємства (рядок 250) станом на  31.12.2012 р. включені суми податкового кредиту і  
податкових зобов’язань з податку на додану вартість у сумі 15 тис.  грн. за окремими господарськими операціями, розраховані відповідно до 
податкового  законодавства  України  (податкові  зобов’язання  за  отриманими  авансами,  податковий  кредит,  непідтверджений  податковими 
накладними).



Продовження тексту приміток
Капітал

Статутний капітал відповідно до статуту Підприємства зареєстрований в розмірі 736134 тис. грн. і розподілений на 2 944 534 920 шт. простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Статутний капітал повністю сплачений і на протязі звітного періоду не змінювався.

На дату затвердження звітності рішення про зміну величини статутного капіталу не приймалося.
Відповідно до Статуту товариства і Господарського Кодексу України сформовано резервний капітал у розмірі не менше 5% від статутного 

капіталу. Резервний капітал створюється й визнається в бухгалтерському обліку і звітності після затвердження річної фінансової звітності зборами 
учасників. Резервний капітал на протязі звітного періоду не  змінювався. Станом на 31.12.2012 р. сума резервного капіталу склала 18 291тис. грн.

Нерозподілений прибуток за результатами діяльності підприємства станом на  31.12.2012 року складає 770 119 тис. грн.

Резерви та забезпечення

Підприємство створює резерви на:
1.  Виплату відпусток працівникам;
2. Виплату пенсій за списками 1, 2, а також виплати згідно колективного договору відповідно до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам»;
3. Резерв на  відновлення порушених земель.
Інформація про рух резервів наведено в Таблиці № 14

Таблиця № 14
Резерви та забезпечення

№ 
п/п Показник

Резерв на 
відновлення 
порушених 

земель

Резерв на 
виплату 
пенсій

Резерв на 
виплату 

відпусток

1 2 3 4 5
1 Залишок на 01.01.2012 32 208 168126 11 535

2 Зміни бухгалтерських 
оцінок 36 846 -116 041 1 102

3 Зобов’язання, що виникли 
на протязі року 25 111

4 Вплив дисконтування 3 865
5 Використання резерву (12 583) (12 227) (25 287)
6 Залишок на 31.12.2012 60 336 39 858 12 461

Згідно із законодавством підприємство зобов'язане відновлювати територію, на якій розташовані її кар'єри, після їх закриття. Резерв створюється у 
зв'язку із зобов'язанням підприємства з рекультивації землі, рівновага якої порушено добувними роботами і відновленню хвостосховищ. Кінцеву 
суму  витрат  на  ці  роботи,  а  також  терміни  виконання  цих  робіт  на  протязі  експлуатації  кар’єрів  достовірно  визначити  неможливо,  однак 
Підприємство оцінило очікувані витрати на підставі  технічного обґрунтування відповідних спеціалістів Підприємства.  Зміні в оціночній сумі 



зобов’язань, що виникають в наслідок зміни очікуваних термінів використання або суми необхідних ресурсів для виконання зобов’язання, або в  
наслідок зміни ставок дисконтування визнаються в складі прибутків або збитків періоду, в якому відбулись такі зміни.

Основні припущення, застосовані при розрахунку резерву відновлення порушених земель наведені в Таблиці № 15. 
Таблиця № 15

Застосовані припущення

№ 
п/п Показник 2012 р

1 2 3
1 Ставка дисконту 12

2 Очікуваний термін завершення 
відновлення порушених земель 2022 р. – 2055 р.

В фінансовій звітності залишки резервів, відповідно до термінів погашення відображені  в складі зобов’язань в розділі «Забезпечення наступних 
виплат» та в складі зобов’язань в розділі «Поточні зобов’язання». Інформація щодо залишків резервів, відповідно до термінів погашення наведена 
в Таблиці № 16, 17:

Таблиця № 16

Резерви та забезпечення на 01.01.2012 р.

№ 
п/п Резерв

На 01.01.2012 р.
Сума в складі 
«Забезпечень 

наступних виплат»

Сума в складі 
«Поточних 

зобов’язань»
1 2 3 4

1 Резерв на відновлення 
порушених земель 19 625 12 583

2 Резерв на виплату пенсій 150 183 17 943
3 Резерв на виплату відпусток 0 11 535

Таблиця № 17

Резерви та забезпечення на 31.12.2012 р.

№ 
п/п

Резерв На 31.12.2012 р.
Сума в складі 
«Забезпечень 

Сума в складі 
«Поточних 



наступних виплат» зобов’язань»
1 2 3 4

1 Резерв на відновлення 
порушених земель 48 587 11 749

2 Резерв на виплату пенсій 16 169 23 690
3 Резерв на виплату відпусток 0 12 461

Позикові кошти

Склад позикових коштів Підприємства наведено в  Таблиці № 18:
Таблиця № 18

Позикові кошти
№ 
п/п Показник На 31.12.2012 р. На 01.12.2012 р.

1 2 3 4
1 Довгострокові позикові кошти
2 - банківські позикові кошти 6 299 -
3 - небанківські позикові кошти - -
4 Поточні позикові кошти за довгостроковими зобов'язаннями
5 - банківські позикові кошти 1 575 -
6 - небанківські позикові кошти - -
7 Короткострокові кредити банків
8 - банківські позикові кошти 548 848 21 172
9 - небанківські позикові кошти - 66
10 Всього позикові кошти 556 722 21 238

Позикові кошти Підприємством отримані в наступних валютах (Таблиця № 19).

Таблиця № 19
Валюта позикових коштів

№ 
п/п Показник На 31.12.2012 р. На 01.12.2012 р.

1 2 3 4
1 Українські гривні 212 511 8 804
2 Долари США 336 337 12 434
3 Євро 7 874 -
4 Всього позикових коштів 556 722 21 238



Таблиця № 20
Ефективні відсоткові ставки

№ 
п/п Валюта 2012 рік

1 2 3
1 Українські гривні 11
2 Долари США 10,5
3 Євро 9,8
4 Російські рублі -

Довгострокова заборгованість переводиться в короткострокову заборгованість у випадку, коли за умовами договору до повернення основної суми 
боргу залишається 365 днів. У випадку якщо зобов’язання з повернення позикових коштів підлягає погашенню долями (траншами), кожний такий 
транш відображається в бухгалтерському обліку в якості самостійного зобов’язання, що характеризується окремим строком погашення. Вимоги 
про переведення довгострокової заборгованості в короткострокову застосовуються до кожного траншу окремо. 

Станом на звітні дати справедлива вартість позикових коштів Підприємства приблизно рівна їх балансовій вартості.

Підприємство надало деякі активи в заставу як забезпечення своїх позикових коштів.

Зобов'язання по пенсійному забезпеченню  
Суми  зобов'язань по пенсійному забезпеченню в балансі,були визначені таким чином:

    Таблиця № 21
№ 
п/п Показник 31 грудня 2012р. 1січня 2012р.

1 2 3 4

1 Поточна вартість  зобов'язань по 
пенсійному забезпеченню 23 690 17 993

2
Довгострокова вартість 
зобов'язань  по  пенсійному 
забезпеченню

16 168 150 133

3 Зобов'язання в балансі 39 858 168 126

Підприємство в 2012 році здійснило виплати  по пенсійному забезпеченню у розмірі 12 227 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість 



Кредиторська заборгованість деномінована в наступних валютах (Таблиця № 22):

Таблиця  № 22
Кредиторська заборгованість по валютах 

№ 
п/п Показник На 31.12.2012 р. На 01.12.2012 р.

1 2 3 4
1 Українські гривні 85 939 81 298
2 Долари США
3 Євро
4 Російські рублі 3 453 1 006
5 Всього зобов’язань 89 392 82 304

Станом на 31.12.2012 р. та 01.01.2012 р. справедлива вартість кредиторської заборгованості по основній діяльності і іншої фінансової 
кредиторської заборгованості Підприємства приблизно рівна її балансовій вартості.

В рядку 610 балансу підприємства «Інші поточні зобов’язання» відображені зобов’язання, які не підлягають відображенню в складі інших статей 
кредиторської заборгованості (Таблиця № 23). 

Таблиця № 23
Розшифрування рядку 610 балансу «Інші поточні зобов’язання»

№ 
з/п Зобов’язання Сума, тис. грн.

1 2 3
1 Розрахунки за нарахованими відсотками 1 152
2 Розрахунки за податковий кредит 750

3 Поточна вартість зобов’язань по  пенсійному 
забезпеченню 23 690

4 Поточні зобов'язання по резерву відпусток 12 461

5 Поточні зобов'язання по резерву на відновлення 
земель 11 749

6 Інше 892
5 Разом 50 694

Реалізація (продаж)



Інформація про обсяги реалізації продукції наведено в Таблиці № 24
Таблиця № 24

Обсяги реалізації продукції
№ 
п/п Показник 2012 рік

1 2 3

1 Реалізація готової продукції: концентрат 
марганцевий оксидний  252 893

2 Реалізація готової продукції: концентрат 
марганцевий карбонатний 4 779

3 Реалізація готової продукції: агломерат марганцевий 168 629
4 Інша реалізація 297
5 Всього реалізація на внутрішньому ринку 426 598
6 Реалізація готової продукції: агломерат марганцевий 10 048
7 Всього реалізація на експорт 10 048
8 Всього доходів від реалізації 436 646

Витрати за видами

Склад основних витрат Підприємства наведено в Таблиці № 25
Таблиця № 25

Склад основних витрат
№ п/п Показник 2012 рік

1 2 3
1 Сировина 33 663
2 Газ, Електроенергія і паливо 169 385
3 Оплата послуг з переробки сировини  
4 Амортизація основних засобів 98 875

5 Заробітна плата працівників, включаючи податки на 
заробітну плату 291 099

6 Транспортні витрати 3 537
7 Інші матеріали 92 110

8 Пенсійні витрати – зобов'язання по пенсійному 
забезпеченню

9 Придбання інших послуг 24 712
10 Податки, мито, екологічний податок 66 196
11 Ремонт і техобслуговування 7 630
12 Страхування фінансових ризиків і майна 109
13 Зміна в залишках готової продукції і незавершеного 126 413



виробництва (зворотній знак)
14 Інші витрати 1 646

15 Витрати, що не входять до готової продукції (зворотній 
знак) 101 489

16 Використано для внутрішніх потреб 22 152
17 Оприбутковано надлишки 73
18 Всього операційних витрат 538 981

Наведені витрати включені в наступні категорії витрат Таблиця № 26

Таблиця № 26
Категорії витрат 

№ п/п Показник 2012 рік
1 2 3
1 Собівартість реалізованої продукції 427 469
2 Адміністративні витрати 91 808
3 Витрати на збут 19 704
4 Всього операційних витрат 538 981

Сировина складається переважно з марганцевої руди, рудного концентрату, коксового дріб'язку і вугілля. Витратні матеріали представлені 
переважно транспортерною стрічкою,  матеріалами і запасними частинами.

На протязі 2012 року Підприємство зупиняло виробництво в деяких цехах внаслідок низького попиту на готову продукцію. Постійні виробничі 
витрати, понесені під час простою відповідних цехів, виключені з собівартості реалізованої продукції і показані окремим компонентом прибутку 
або збитку. Ці витрати представлені, в основному, амортизацією основних засобів і витратами на персонал, включаючи податки на заробітну плату.

Склад інших операційних доходів  наведено в таблиці № 27
Таблиця № 27

№ Показник 2012 рік
1 2 3
1 Прибуток/(збитки) від продажу товарів,робіт,послуг 2 317
2 Списання кредиторської заборгованості 26
5 Прибуток/(збиток) від курсової різниці 9 929
6 Прибуток/(збиток) від продажу оборотних активів 15 042

7 Прибуток/(збиток) від операцій придбання/продажу 
валюти 1 039

8 Відшкодування раннє списаних активів 18 134



9 Цільове фінансування 899
10 Благодійність і добродійні внески 1
11 Інше 197 145
12 Всього інших доходів/(витрат), чиста сума 244 532

Склад інших витрати операційної діяльності наведено в таблиці № 28
Таблиця № 28

№ Показник 2012 рік
1 2 3
1 Витрати пов'язані з простоєм підприємства 28 364
2 Усього інших операційних витрат 28 364

Інші доходи та витрати  

Склад інших доходів наведено в Таблиці № 27
Таблиці № 29

Інші доходи та витрати

№  п/п Показник 2012 рік
1 2 3
1 Прибуток/(збитки) від продажу товарів -7 871
2 Списання дебіторської заборгованості -579
3 Витрати на утримання соціальної інфраструктури -2 826
5 Прибуток/(збиток) від курсової різниці -4476

6 Прибуток/(збиток) від операцій придбання/продажу 
валюти, чиста сума -933

7 Благодійність і добродійні внески -9 312
8 Інше -16 623
9 Всього інших доходів/(витрат), чиста сума -42 620

Фінансові доходи

Склад фінансових доходів наведено в Таблиці № 30.
Таблиця № 30

Фінансові доходи
№ п/п Показник 2012 р.



1 2 3

1 Доходи від курсової різниці по банківських та інших 
позикових засобах 626

2 Всього фінансових доходів 626

Фінансові витрати

Склад фінансових витрат наведено в Таблиці № 31.
Таблиця № 31

Фінансові витрати
№ 
п/п Показник 2012 р.

1 2 3

1 Відсоткові витрати по банківських та інших 
позикових коштах 11 183

2 Відсоткові витрати за зобов'язанням 8 325

3 Збитки від курсової різниці по банківських та 
інших позикових засобах 929

4 Всього фінансових витрат 20 437



Продовження тексту приміток
Податок на прибуток

Податок на прибуток ПАТ “ОГЗК” розраховує у відповідності з вимогами податкового законодавства України. Через відмінності поміж 
принципами оподаткування в Україні та принципами МСФО виникають певні тимчасові та постійні  різниці між балансовою вартістю деяких 
активів та зобов’язань для цілей фінансової звітності і їх вартістю для цілей визначення податкової бази. Податковий ефект зміни таких 
тимчасових різниць враховується у відповідності з вимогами Податкового кодексу України для різниць, які планується реалізувати у період з 
01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. за ставкою 21 %, у період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. за ставкою 19 %, у період після 01.01.2014 р. за ставкою 16 
%.

Станом на 01.01.2012 р. тимчасові різниці, які планується реалізувати у період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. за ставкою 21 % складають 
200 941 тис. грн.,  у період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. за ставкою 19 % складають 84 829 тис. грн.,  у період після 01.01.2014 р. за ставкою 16 
% складають 1 187 927 тис. грн.

Станом на 01.01.2013 р. тимчасові різниці, які планується реалізувати у період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. за ставкою 19 % складають 
151 229 тис. грн.,  у період після 01.01.2014 р. за ставкою 16 % складають 1 121 429 тис. грн.

У фінансовій звітності за 2012 р. витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів:
Поточний податок за 2012 р., визначений у відповідності з вимогами Податкового кодексу України склав  5 008 тис. грн.
Відстрочений податок 21 906 тис. грн.

Податковий ефект тимчасових різниць, що збільшують суму оподаткування наведено в Таблиці № 32.
Таблиця № 32

№ 
п/п

Показник 01.01.2012р. 31.12.2012р.

Тимчасові 
різниці

Відстрочені 
податкові 

зобов’язання

Тимчасові 
різниці

Відстрочені 
податкові 

зобов’язання
1 2 3 4 5 6
1 Основні засоби 1 158 770 191 049 1 111 478 179 775

2 Інші необоротні 
активи 3 089 649 3 074 584

3 Виробничі запаси 3 741 786 5 408 1 027

4 Незавершене 
виробництво 4 113 898

5 Готова продукція 1 131 237 6 731 1 279

6
Усього відстроченого 
податкового 
зобов’язання

192 721 183 563

Податковий ефект тимчасових різниць, що зменшують суму оподаткування наведено в Таблиці № 33



Таблиця № 33

№ 
п/п Показник

01.01.2012р. 31.12.2012р.

Тимчасові 
різниці

Відстрочені 
податкові 

активи

Тимчасові 
різниці

Відстрочені 
податкові 

активи
1 2 3 4 5 6

1 Незавершене 
виробництво 1210 (254)

2
Векселя одержані (у 
складі резерву 
сумнівних боргів)

16401 (3444) 16401 (3116)

3 Резерв сумнівних 
боргів 6679 (1403) 1475 (280)

4
Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість

62995 (13229) 5453 (1036)

5 Необоротні активи 
та групи вибуття 37 (7)

6 Забезпечення виплат 
персоналу

150133 (24485) 16168 (2587)

7 Інші забезпечення 19625 (3140) 48587 (7774)

8 Короткострокові 
кредити банків 55 (12)

9
Поточні 
зобов’язання з 
одержаних авансів

132 (28) 115 (22)

10 Інші поточні 
зобов’язання 42111 (8296) 47900 (8805)

11 Податкові збитки 7625 (1373) 5718 (972)

12 Усього відстроченого 
податкового активу (55664) (24599)

Визначене відстрочене податкове зобов’язання складає:
станом на 01.01.2012 р.  137 057 тис. грн.
станом на 31.12.2012 р.   158 964 тис. грн.

Податок на прибуток розрахований за правилами податкового обліку, які застосовуються на Україні відрізняється від його теоретичного 
розміру, який розраховується шляхом множення ставки податку на суму збитку до оподаткування, відображеного у складі прибутку чи збитку.



Порівняльна таблиця очікуваного та фактичного податку на прибуток наведена в Таблиці № 34:
Таблиця № 34

№ п/п Показник 2012 р.
1 2 3

1 Збиток до оподаткування згідно фінансової 
звітності - 19 698

2 Доходи, які не враховуються при визначенні об’єкту 
оподаткування у податковому обліку -108 107

3
Доходи, які враховуються при визначенні об’єкту 
оподаткування у податковому обліку та не 
враховуються у бухгалтерському обліку

955

4 Витрати, які не враховуються при визначені об’єкту 
оподаткування у податковому обліку 151 378

5 Зменшення витрат у податковому обліку у 
відповідності з вимогами Податкового кодексу 1 225

6 Податкові збитки минулих періодів, які зменшили 
об’єкт оподаткування у звітному році -1 906

7 Прибуток згідно декларації з податку на прибуток 23 847
8 Ставка оподаткування 21 %
9 Податок на прибуток 5 008

Операції з пов’язаними сторонами

Залишки по розрахунках і операціях між Підприємством і його дочірніми підприємствами були виключені при консолідації, і інформація про них в 
цій примітці не розкривається. 
Протягом року Підприємство не здійснювало операції по основній діяльності із пов'язаними сторонами.  
В 2012 роках винагорода керівництва і відповідні внески до фондів соціального страхування склали 2 582 тисяч гривень.

Інформація за сегментами

Операційний сегмент визначається на підставі внутрішніх звітів, які аналізуються керівництвом Підприємства. На підставі цих звітів, операційним 
сегментом визначено господарський сегмент – «Добування руд інших кольорових металів».

Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку або збитків, їх оцінка проводиться відповідно до оцінки 
операційного прибутку або збитків в
фінансовій звітності. Фінансові доходи та витрати Підприємства, а також податки на прибуток розглядаються з погляду всього Підприємства і не 
розподіляються на операційні сегменти.



Капітальні витрати складаються з приросту по статтях основних засобів, нематеріальних активів і інвестиційної нерухомості - суми приросту 
непоточних активів, за винятком фінансових інструментів та відстрочених податкових активів.

Більш детальна інформація за сегментами наведена в Таблиці № 35

Таблиця № 35
Господарські сегменти

№ 
п/п Показник за 2012 рік Добування руд 

кольорових 
металів

Нерозподілені 
статті Всього

1 2 3 4 5
1 Реалізація зовнішнім покупцям 365 546 - 365 546
2 Реалізація іншим звітним сегментам (      -      ) (       -       ) (       -       )
3 Інші операційні доходи 116 066 128 466 244 532
4 Фінансові доходи х 626 626
5 Інші доходи - - -
6 Дохід з податку на прибуток х - -
7 Всього доходів 481 612 129 092 610 704
8 Собівартість реалізації 427 469 - 427 469
9 Адміністративні витрати 91 808 - 91 808
10 Витрати на збут 19 704 - 19 704
11 Інші операційні витрати 28 364 - 28 364
12 Інші витрати - 42 620 42 620
13 Фінансові витрати х 20 437 20 437
14 Податок на прибуток х 26 914 26 914
15 Всього витрат 567 345 89 971 657 316

16 Фінансовий результат діяльності 
підприємства -85 733 39 121 -46 612

17 Активи підприємства 2 288 095 134 479 2 422 574
18 Зобов’язання підприємства 723 224 174 806 898 030
19 Капітальні інвестиції 102 459 - 102 459
20 Амортизація необоротних активів 105 952 3 835 109 787

Інформацію про доходи від зовнішніх клієнтів з різних країн наведено в Таблиці № 36

                                                                                              Таблиця № 36
Географічні збутові сегменти



№ 
п/п Країна 2012 рік

1 2 3
1 Україна 355 498
2 Белиз 10 048
3 Інші країни -
4 Всього доходів 365 546

Умовні і інші зобов'язання і операційні ризики 

Податкове законодавство. 
За два роки дії до Податкового кодексу України прийнятого у 2010 р. було внесено 38 змін та доповнень. Бували випадки коли зміни вносилися 
попередніми датами. Але й дотепер багато положень Податкового кодексу містять неоднозначні тлумачення, тому під час перевірок податковими 
органами трапляються випадки тлумачення підприємством та державною податковою службою України норм законодавства по-різному.
Станом на 01.01.2013 р. органами державної податкової служби перевірено фінансово-господарську діяльність підприємства по 31.03.2012 р. 
Неперевіреним є період з 01.04.2012 р. по 31.12.2012 р. 

Судові процеси. В ході нормального ведення бізнесу Підприємство час від часу одержує претензії. Виходячи з власної оцінки, а також  зовнішніх 
професійних консультацій, керівництво Підприємства вважає, що істотні збитки по позовах понесені не будуть. 

Зобов'язання по капітальних витратах. На 31  грудня 2012 року договірні зобов'язання Підприємства по капітальних витратах на виробниче 
устаткування склали  3 146 тисяч гривень. Керівництво Підприємства упевнене, що майбутніх доходів і фінансування буде достатньо для покриття 
цих зобов'язань.

Активи, передані в заставу, і активи, використання яких обмежено. Підприємство передало в заставу як забезпечення залучених позикових 
коштів наступні активи - суми показані за балансовою вартістю (Таблиця № 37):

Таблиця № 37 

Активи, передані в заставу,  активи, використання яких обмежено 

№ 
п/п Показник

На 31.12.2012 р. На 31.12.2011 р.

Активи в 
заставі

Відповідні 
зобов’язання 
Підприємства

Активи в 
заставі

Відповідні 
зобов’язання 
Підприємства

1 2 3 4 5 6
1 Основні засоби 204 184 40 000 - -

2 Товарно-матеріальні 
цінності 102 476 172 510 16 092 8 738

3 Всього 306 660 212 510 16 092 8 738



Управління фінансовими ризиками

Чинники фінансових ризиків. Функція управління ризиками в Підприємстві здійснюється щодо фінансових ризиків, а також операційних і 
юридичних ризиків. Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки і інший ціновий ри-
зик), кредитного ризику і ризику ліквідності. Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль над 
тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне функціонування внутріш-
ніх процедур і політики, направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до мінімуму.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що Підприємство зазнає фінансові збитки, оскільки деякі контрагенти не виконають свої зобов'язання по 
фінансовому інструменту або клієнтському договору. Підприємство піддається  кредитному ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (перш 
за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках і фінансових 
організаціях, валютні операції і інші фінансові інструменти.

Підприємство структурує рівні кредитного ризику, якому воно піддається, шляхом встановлення лімітів суми ризику, що виникає у зв'язку з 
одним контрагентом або групою контрагентів. Ліміти рівня кредитного ризику затверджуються керівництвом. Ці ризики регулярно контролюються 
і переглядаються щорічно або частіше. 

Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному конкретному клієнту. Кредитні оцінки проводяться відносно всіх 
клієнтів, які хочуть отримати кредит понад встановлений ліміт.

Керівництво Підприємства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми. 
У зв'язку з цим керівництво вважає за необхідне розкривати в цій фінансовій інформації інформацію про терміни і іншу інформацію про кредит-
ний ризик. 

Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою. На думку керівництва Підприємства, кредитний ризик належним чином 
врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів.

Концентрація кредитного ризику

У Підприємства існує концентрація кредитного ризику. Далі представлена інформація про загальну сукупну суму заборгованості  найбільших 
клієнтів і її частці в загальній сумі фінансової дебіторської заборгованості (Таблиця № 38): 

Таблиця № 38
Загальна сукупна сума заборгованості  найбільших клієнтів

№ 
п/п Показник 31.12.2012 р. 01.01.2012 р.



1 2 3 4

1 Сукупна сума дебіторської заборго-
ваності 10 найбільших контрагентів  338 749  119 624

2 Їх частка в загальній сумі дебіторсь-
кої заборгованості  91,3  62,9

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься вна-
слідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари 
і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти яким притаманний  ринковий ризик включають дебіторсь-
ку заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти.

Валютний ризик

Підприємство працює з міжнародними покупцями і постачальниками і тому піддається валютному ризику, пов'язаному з різними валютами, 
в яких здійснюються операції (головним чином, в доларах США та євро). Аналіз чутливості до ризику розглядає тільки залишки по монетарних 
статтях, виражених в іноземній валюті, і коректує перерахунок цих залишків на звітну дату за умови 10-процентної зміни курсів валют. Валютний 
ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривні.

В представленій нижче таблиці показана концентрація ризику зміни обмінних курсів іноземних валют за станом на кінець та початок звіт-
ного періоду:

Таблиця № 39
Концентрація ризику зміни обмінних курсів

№ 
п/п Валюта

На 31.12.2012 р. На 01.01.2012 р.
Монетарні 

активи
Монетарні зо-

бов’язання
Разом 
вплив

Монетарні 
активи

Монетарні 
зобов’язання

Разом 
вплив

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Долар 
США 309 424 (336 337) (26 913) 84 278 (12 434) 71 844

2 Євро (7 874) (7 874) 37 427 37 427

3 Російські 
рублі (3 453) (3 453) (1 006) (1 006)

3 Всього 309 424 (347 664) (38 240) 121 705 (13 440) 108 265

Внаслідок вказаного вище ризику за станом на 31  грудня 2012 року, якби курс іноземних валют по відношенню до гривні виріс/знизитися на 10% 
при незмінності інших чинників, чистий збиток до оподаткування за 2012 рік був би на 3 824 тис. гривень більше/менше (на 31  грудня 2011 рік  – 
на 10 827 тис гривень більше/менше). 



Ризик зміни відсоткової ставки
Доходи і грошові потоки Підприємства від операційної діяльності, в основному, не залежать від змін ринкових відсоткових ставок. Ризик 

зміни відсоткової ставки, до якого схильне  Підприємство,  пов'язаний з позиковими засобами. 

На 1  січня 2012 року і 31  грудня 2012 року банківські кредити були залучені Підприємством по фіксованій відсотковій ставці. При цьому 
всіма кредитними договорами передбачені положення, що дозволяють кредитору міняти відсоткові ставки протягом терміну відповідного кредиту 
за наявності істотних змін на фінансових ринках. Позикові засоби, видані під фіксовану відсоткову ставку, піддають Підприємство ризику спра-
ведливої вартості відсоткової ставки.

Ціновий ризик

Підприємство не піддається ціновому ризику стосовно цінних паперів, оскільки у Підприємства відсутні значних інвестиції в цінні папери 
або фінансові інструменти, які піддавали б її ризику зміни товарних цін.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань.

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і наявність достатніх фінансових ре-
сурсів для виконання зобов'язань при настанні терміну їх погашення. Управління поточною ліквідністю Підприємства здійснюється шляхом 
контролю над дебіторською і кредиторською заборгованістю, коштами, витраченими на інвестування, і використання короткострокового фінансу-
вання.

Нижче представлений аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення на 31  грудня 2012 року (Таблиця № 40):
Таблиця № 40

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення

№ 
п/п Показник

На 31.12.2012 р.

до 1 
місяця

Від 1 місяця 
до 6 місяців

Від 6 
місяців до 1 

року

Від 1 року 
до 5 років Всього

1 2 3 4 5 6 7
1 Кредити банків 335 313 215 110 6 299 556 722

2
Кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги

35 245 3 453 38 698

3 Поточні зобов’язання 19 731 8 465 28 196

4 Інші поточні 
зобов’язання 50 694 50 694

5 Всього 105 670 347 231 215 110 6 299 674 310



Нижче представлений аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення на 01 січня 2012 року (Таблиця № 41):
Таблиця №  41

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення

№ 
п/п Показник

На 01.01.2012 р.

до 1 
місяця

Від 1 місяця 
до 6 місяців

Від 6 
місяців до 1 

року

Від 1 року 
до 5 років Всього

1 2 3 4 5 6 7
1 Кредити банків 11 889 9 349 21 238

2
Кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги

21 346 1 006 22 352

3 Поточні зобов’язання 14 964 1 512 16 476

4 Інші поточні 
зобов’язання 59 952 59 952

5 Всього 96 262 14 407 9 349 120 018

Управління капіталом

Метою Підприємства при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи Підприємства як безперервно діючого об’єкта, для того щоб 
приносити прибуток акціонерам і вигоди іншим зацікавленим сторонам. 

Українським законодавством встановлені наступні вимоги до капіталу акціонерних товариств:
- акціонерний капітал на дату реєстрації підприємства повинен складати не менше      1  250 мінімальної заробітної платні;
- якщо вартість чистих активів Підприємства за станом на кінець другого або кожного наступного фінансового року менше його акціонерного 

капіталу, Підприємство зобов'язано зменшити свій акціонерний капітал і внести відповідні зміни в її Статут; якщо вартість чистих активів стає 
менше мінімального розміру акціонерного капіталу, Підприємство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів визначена як різниця між вартістю майна підприємства і його зобов’язаннями відповідно до рекомендацій ДКЦПіФР і 
Міністерства фінансів України й складає станом на 31.12.2012 року 1 524 544 тис. грн.

Події після звітної дати

Факти господарської діяльності, які вплинули чи можуть вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів чи результати діяльності 
підприємства, й мали місце в період між звітною датою і датою затвердження фінансової звітності за звітний рік відсутні. 

Затвердження фінансової звітності



Консолідована фінансова звітність затверджена до випуску Правлінням ПАТ «ОГЗК»  
15 лютого 2013 року  та підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.

Керівник                                                                          ________________

Головний бухгалтер                                                            ________________
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