
1 

Титульний аркуш 

 
30.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 3 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

(далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Кравченко Павло Олександрович 

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

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Запорiзький завод феросплавiв" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186542 

4. Місцезнаходження: 69035, Україна, Запорізька обл., Заводський р-н, м.Запорiжжя,                            

вул. Дiагональна, 11 

5. Міжміський код, телефон та факс: (061)217-80-01, (061)217-89-12 

6. Адреса електронної пошти: fond1@ferro.zp.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): жоден із зазначених, д/н 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних 

даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не 

подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на http://zfz.com.ua/;  30.04.2021 
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власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://zfz.com.ua/p_regulyar_info 

 (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента       X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах       X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента       X 

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента       X 

9. Опис бізнесу       X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)           X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій 

(часток, паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління)          X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, 

ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління           X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцій емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів X 
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(учасників) на загальних зборах емітента 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій        X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір 

пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета 

акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, 

пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)           X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в 

частині включення до біржового реєстру           X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій 

підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом 

передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів 

(крім акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі 

понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в 

тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних 

паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано 

іншій особі           X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента           X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
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25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність       X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою)       X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом 

забезпечення окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації       X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 

розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 

покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного 

року  

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН 

46. Примітки  
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Примітки: 

 

 

IНФОРМАЦIЯ, ЩО ВIДСУТНЯ У ЗМIСТI, НЕ ДОДАЄТЬСЯ З НАСТУПНИХ ПРИЧИН: 

 

1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi  не подається 

вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв".  

2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається вiдповiдно до п.5 глави 

4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  

3. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається тому, що згiдно нормативних 

документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.  

4. В 2020 роцi судових справ, в яких розглядалися позовнi вимоги у розмiрi бiльш нiж 1% 

активiв та сторонами в яких виступали б емiтент або його посадовi особи, не було. 

5. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента вiдсутня у зв'язку iз тим, що 

засновником був Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України по 

Запорiзькiй областi, який станом на 31.12.2020 р. акцiями не володiє. 

6. Фiзичних осiб-засновникiв не має. Фiзичних осiб, що прямо володiють 5 % i бiльше акцiй 

Товариства не має/ 

7. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню вiдсутня, за звiтний перiод змiн не 

було. 

8. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть 

прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не 

подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв".  

9. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не подається 

вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв" 

10. Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. 

11. Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв. 

12. Похiдних цiнних паперiв емiтента не має. 

13. Товариство протягом останнiх трьох рокiв не змiнювало депозитарну установу. 

14. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не подається вiдповiдно 

до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв" 

15. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

16. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента - не має, у зв'язку iз тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй. 

17. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента - у працiвникiв емiтента немає акцiй 
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у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента. 

18. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена. 

19. Дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувалися та 

не виплачувалися.  

20. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв".  

21. Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставин, iснування яких створює заiнтересованiсть не подається 

вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв".  

22. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не 

надається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

23. Iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 

(учасниками) емiтента - не має, у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента. 

24. Iнформацiї про будь - якi договори та/або правочини, умовою яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом -  не має, у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у 

емiтента. 

25. Товариство не емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. 

26. Протягом звітного періоду особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери не 

було. 

27. Посадовi особи Товариства протягом останнiх п'яти рокiв покарань у виглядi позбавлення 

права займати певнi посади або права займатись певними видами дiяльностi не мають. 

Посадовi особи протягом останнiх трьох рокiв до адмiнiстративної вiдповiдальностi за 

правопорушення в галузi фiнансiв не притягувались. Посадовi особи протягом останнiх 

п'яти рокiв не були на керiвних посадах пiдприємств, якi були лiквiдованi за рiшенням 

суду або визнанi банкрутом.  

28. Посадовi особи Товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 

29. Придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного року не вiдбувалася , в зв'язку з 

цiм, дана iнформацiя не заповнена.  

30. На протязi звiтного року емiтент не приймав участi у створеннi юридичної особи.  

31. Рiчна звiтнiсть за 2020 рiк складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. Дата переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi - 01.01.2012. Звiт 

про рух грошових коштiв за 2020 рiк складено за прямим методом.  

32. Iнформацiї щодо року народження, загального стажу роботи,освiти, попереднiх посад 

протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах  АТ "ЗФЗ" 

окремими членами Наглядової Ради й Ревiзiйної комiсiї   Товариство не володіє. 

33. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  
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34. Головi i членам Наглядовiй Радi, членам Ревiзiйної комiсiї винагорода, в тому числi в 

натуральнiй формi, не виплачувалась. 

35. Враховуючи норми Закону України вiд 06.04.2000 року №1645-III "Про захист населення 

вiд iнфекцiйних хвороб", Закону України вiд 17.03.2020 року № 530-IХ "Про внесення змiн 

до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i 

поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)", Закону України вiд 30.03.2020 року № 

540-IХ "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням 

коронавiрусної хвороби (COVID-19)", постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 

року №211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" (зi змiнами) та у зв'язку iз 

продовженням карантину на всiй територiї України, вiдсутнiй кворум Наглядової Ради 

станом на дату розмiщення звiту. 

36. Протягом 2020 року АТ "ЗФЗ" були скликанi, але не вiдбулися черговi загальни збори 

акцiонерiв у звязку з відсутністю кворуму.  

37. Рiчний звiт емiтента не затвержувался Загальними зборами акцiонерiв у зв'язку, з тим, що 

дата проведення Загальних зборiв акцiонерiв АТ "ЗФЗ" за підсумками роботи Товариства у 

2020 році  Наглядовою Радою не визначена. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 

 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Запорiзький завод феросплавiв" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "ЗФЗ" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 30.05.1995 

4. Територія (область) 

 Запорізька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 227955000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 2955 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

 46.72 - Оптова торгiвля металами та металевими рудами 

 46.77 - Оптова торгiвля вiдходами та брухтом 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

АТ "Банк Кредит Днiпро", МФО 305749 

2) IBAN 

UA533057490000026008000000737 

3) поточний рахунок 

UA533057490000026008000000737 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

АТ "Банк Кредит Днiпро", МФО 305749 

5) IBAN 

UA533057490000026008000000737 

6) поточний рахунок 

UA533057490000026008000000737 
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12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ЗАТ "Стептехсервiс" 

2) Організаційно-правова форма 

 Закрите акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 24519936 

4) Місцезнаходження 

 Запорiзька обл.., Василiвський р-н, смт. Степногiрськ 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 49,25 % вiд уставного капiталу 

ЗАТ "Стептехсервiс". Внесок у формi грошових коштiв.  АТ "ЗФЗ" належить 3 940 штук простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,00 грн. АТ "ЗФЗ" має всi права стосовно управлiння 

ЗАТ "Стептехсервiс" в межах чинного законодавства України, у т.ч участь у загальних зборах 

акцiонерiв. Сума вкладу на 31.12.2020 року складає 4074 тис. грн. 

 

1) Найменування 

 ТОВ БК "Феро-ЗНТУ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36064891 

4) Місцезнаходження 

 м. Запорiжжя, вул. Правди,б.39 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 99,67%. Внесок у формi 

грошових коштiв. АТ "ЗФЗ" має всi права стосовно управлiння ТОВ БК "Феро-ЗНТУ"  в межах 

чинного законодавства України, у т.ч участь у загальних зборах акцiонерiв. Сума вкладу на 

31.12.2020 року складає 74 757 тис. грн. 

 

1) Найменування 

 ТОВ НПФ "Технопромекспорт" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30796695 

4) Місцезнаходження 

 м. Запорiжжя, вул. Рекордна, б.11 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 80,28%. Внесок у формi 

грошових коштiв.  АТ "ЗФЗ" має всi права стосовно управлiння ТОВ НПФ "Технопромекспорт" в 

межах чинного законодавства України, у т.ч . участь у загальних зборах акцiонерiв. Сума вкладу 

на 31.12.2020 року складає 62 тис. грн. 

 

1) Найменування 

 ВАТ "Банк "Бiг Енергiя" 

2) Організаційно-правова форма 
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 Відкрите акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 20023463 

4) Місцезнаходження 

 м. Київ, вул. Комiнтерну, б.15 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 9,98%. Внесок у формi грошових 

коштiв. АТ "ЗФЗ" належить 4 990 000 штук простих iменних акцiй ВАТ "Банк "Бiг Енергiя" 

номiнальною вартiстю 2,00 грн,  АТ "ЗФЗ" має всi права стосовно управлiння ВАТ "Банк "Бiг 

Енергiя"  в межах чинного законодавства України, у т.ч участь у загальних зборах акцiонерiв. 

Сума вкладу на 31.12.2020 року складає 9 983 тис. грн. 

 

1) Найменування 

 ТОВ "Телерадiокомпанiя "Омега" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31270142 

4) Місцезнаходження 

 м. Запорiжжя, вул. Жуковського, б. 68-А 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 9,33%. АТ "ЗФЗ" має всi права 

стосовно управлiння ТОВ "Телерадiокомпанiя "Омега"  в межах чинного законодавства України, 

у т.ч участь у загальних зборах акцiонерiв. Сума вкладу на 31.12.2020 року складає 60 тис. грн. 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 

1) Найменування 

САНАТОРIЙ- ПРОФIЛАКТОРIЙ  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 69035, Запорізька обл., Вознесенiвський район р-н, м. Запорiжжя, острiв 

Хортиця, вул. Сiч, 1а. 

3) Опис 

 САНАТОРIЙ- ПРОФIЛАКТОРIЙ ПАТ "ЗФЗ" являється лiкувально-оздоровчим закладом 

санаторного типу. Санаторiй -профiлакторiй є без балансовою фiлiєю i не є юридичною особою. 

В 2020 роцi САНАТОРIЙ- ПРОФIЛАКТОРIЙ ПАТ "ЗФЗ" дiяльнiсть не здiйснював 
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17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено штрафну 

санкцію 

 Орган, який наклав 

штрафну санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 

виконання 

1 №908/3345/19, 

09.01.2020 

 Господарський  суд 

Запорiзької областi 

 3% рiчних Погашено 

Опис: 

Рiшення Господарського суду Запорiзької областi вiд 09.01.2020р. по справi №908/3345/19.  

2  №908/3523/19, 

20.01.2020 

Господарський  суд 

Запорiзької областi 

 3% рiчних погашено 

Опис: 

Рiшення Господарського суду Запорiзької областi вiд 20.01.2020р. по справi №908/3523/19. 

3  №908/3494/19, 

25.02.2020 

Господарський  суд 

Запорiзької областi 

 iнфляцiйнi витрати, 

3% рiчних 

погашено  

Опис: 

Мирова угода згiдно ухвали Господарського суду Запорiзької областi вiд 25.02.20р. по справi 

№908/3494/19 

4 №908/236/20, 

05.03.2020 

Господарський  суд 

Запорiзької областi 

 iнфляцiйнi витрати, 

3% рiчних 

погашено  

Опис: 

Ухвала Господарського суду Запорiзької областi вiд 05.03.2020р. по справi №908/236/20 

5 №908/3014/19, 

25.03.2020 

Центральний 

апеляцiйний 

Господарський суд 

м.Днiпро 

 3% рiчних погашено  

Опис: 

Постанова Центрального Апеляцiйного Господарського суду вiд 25.03.2020р. по справi №908/3014/19. 

6 №908/3336/19, 

12.03.2020 

Господарський суд 

Запорiзької областi 

 iнфляцiйнi витрати, 

3% рiчних 

погашено  

Опис: 

Рiшення Господарського суду Запорiзької областi по справi №908/3336/19 вiд 12.03.2020р. 

7 №908/527/20, 

25.05.2020 

Господарський  суд 

Запорiзької областi 

 3% рiчних погашено  

Опис: 

Рiшення Господарського суду Запорiзької областi вiд 25.05.2020р. по справi №908/527/20.  

8 №908/2247/18, 

15.06.2020 

Центральний 

апеляцiйний 

Господарський суд 

3% рiчних, пеня погашено  

Опис: 

Постанови Центрального апеляцiйного господарського суду вiд 15.06.2020р. по справi №908/2247/18.  

9  №908/869/20, 

31.07.2020 

Господарський суд 

Запорiзької областi 

 iнфляцiйнi витрати, 

3% рiчних 

погашено  

Опис: 

Рiшення Господарського суду Запорiзької областi вiд  31.07.2020 по справi №908/869/20  

10  №908/463/20, 

13.05.2020 

Господарський суд 

Запорiзької областi 

3% рiчних, пеня погашено  

Опис: 

Рiшення Господарського суду Запорiзької областi  по справi №908/463/20 вiд 13.05.2020р. ВП 
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№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено штрафну 

санкцію 

 Орган, який наклав 

штрафну санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 

виконання 

№62981161. 

11 №908/1689/20, 

25.08.2020 

Господарський суд 

Запорiзької областi 

3% рiчних, пеня погашено  

Опис: 

Рiшення Господарського суду Запорiзької областi  по справi №908/1689/20 вiд 25.08.2020 

12 №908/209/18, 

27.08.2018 

Донецький 

апеляцiйний суд 

пеня, iнфляцiйнi 

витрати, 3% рiчних, 

12% рiчних их 

погашено у I кварталi 

2021р. за 2020 рiк 

Опис: 

Мирова угода по  справi  №908/209/18 вiд 27.08.2018р. 

13 №908/1379/17, 

24.06.2019 

Господарський суд 

Запорiзької областi 

 iнфляцiйнi витрати, 

3% рiчних 

погашено  

Опис: 

 Ухвала Господарського суду Запорiзької областi вiд 24.06.2019р. по справi №908/1379/17 

14 № ДНМЮ-17/13, 

06.11.2019 

ФIЛIЯ "ЄРЦ" АТ 

"УКРЗАЛIЗНИЦЯ" 

штраф погашено  

Опис: 

 Претензiя № ДНМЮ-17/13 вiд 06.11.2019р.  

15 б/н, 13.04.2020 ФIЛIЯ "ЄРЦ" АТ 

"УКРЗАЛIЗНИЦЯ" 

штраф погашено  

Опис: 

 Позовна заява вiд 13.04.2020р. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада 

складається з 8 осiб, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, захищає права 

акцiонерiв. Правлiння у складi 9 осiб здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.  

Дiюча на цей час структура АТ "Запорiзький завод феросплавiв" вiдповiдає вимогам 

Закону України "Про господарськi товариства", яке здiйснює управлiння потомною дiяльнiстю 

товариства. 

I. АТ «ЗФЗ» - підприємство, що має лінійно-функціональну структуру управління, яка 

характеризується:   

1) розділенням функцій управління по напрямах  (комерційне, виробництво, фінанси, 

персонал і так далі); 

2) чіткою підлеглістю, централізацією управління  у середині напряму (підпорядкування 

одному керівникові). 

 До  структури  АТ «ЗФЗ»  підприємства входить:  

1. Якісний склад 

12 напрямів: 

➢ технічне, розділено на 4: 

− виробниче: планування виробництва і координація виробничої діяльності (ВТВ)  

виробництво (4 основних цехи),    
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− напрям головного інженера, що охоплює: технічну підтримку виробництва  (ВГМ, 

РМЦ, ВГЕ, ЕТЦ, ЕСЦ, ЦЗЛАММ, ЦРМУ), інженерний аудит (БІА); 

− охорона довкілля - екологічні питання (БОНС, ЛЗВПБ); 

− напрям транспорту - залізничні перевезення (ЗЦ); забезпечення виробничо-

господарської діяльності автомобільним транспортом (АТЦ), переробка шлаків 

(ЦПШ),  

➢ - якості: вхідний контроль, контроль якості  в процесі виробництва, контроль якості   

готової продукції, (ВВК,  ВТК),  виміри і аналіз (ЦЗЛ); 

➢ комерційне: постачання (по видах матеріалів: сировина, ТМЦ, запчастини і 

устаткування) і збут  продукції; 

➢ фінансове: планування витрат підприємства, управління фінансовими потоками (УП: 

ПЕВ, ВФП);  фінансова діяльність (ФВ) 

➢ персонал: забезпечення кваліфікованими кадрами, навчання персоналу (ВКтаН), 

нормування, організація і оплата праці (ВПтаЗ), редакція, БпоРзА, музей 

➢ охорона праці: відділ охорони праці, група технічного нагляду (за судинами,  ВПМ, за 

будівлями і спорудами, пожежна безпека), ГРС, здравпункт 

➢ бухгалтерія: бухгалтерія: ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання та 

подання фінансової, статистичної та податкової звітності, сплата податків 

➢ розвиток: капітальне будівництво, поточні ремонти та проектування (УКБ, ПКВ) 

➢ соціальні питання: господарські роботи (госп.ділянка), об'єкти соціальної сфери (ЦГХ, 

база відпочинку, санаторій-профілакторій, ЖКВ),  

➢ безпека і режим: ВО, СЕБ,  комунікації (служба зв'язку), КРБ. 

➢ управління менеджменту - управління системою менеджменту  (ВМ), інформаційне 

забезпечення і комунікації (ІОЦ); управління документообігом підприємства (канцелярія) 

➢ підрозділи прямого підпорядкування: виведено в організаційній структурі окремо, 

оскільки охоплює всі напрями діяльності: ЮрВ - правове забезпечення всіх видів 

діяльності підприємства, спецвідділ. 

2. Кількісний склад 

5 управлінь; 

20 самостійних відділів; 

4 основних (плавильних) цехи; 

8 допоміжних цехів; 

2 служби; 

3 лабораторії; 

13 інших підрозділів (центр; станція; 4 бюро; група, дільниця, редакція, склади, канцелярія, 

здравпункт, музей) 

       Підрозділи соціальної сфери: база відпочинку, санаторій-профілакторій, житлово-

комунальний відділ, цех громадського харчування. 

Для кожного підрозділу розроблена організаційна структура управління, затверджується 

окремим документом (схема). 

  

 

Представництв АТ "ЗФЗ" не має. 

 

ТОВ НПФ "Технопромекспорт" (м. Запорiжжя, вул. Рекордна,б.11 - складське 

господарство) та ТОВ БК "Феро-ЗНТУ"( м. Запорiжжя, вул. Правди,б.39 - інша діяльність у сфері 

спорту) є дочiрнiми компанiями АТ "ЗФЗ".  

 

АТ "ЗФЗ" має фiлiю, а саме: Санаторiй-профiлакторiй ПАТ "ЗФЗ".  
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Основними видами дiяльностi якого є  

1. Дiяльнiсть санаторно-курортних органiзацiй 

2. Медична практика. 

 

Мiсцезнаходження фiлiї: Україна, 69035, Запорiзька обл., Вознесенiвський район р-н, м. 

Запорiжжя, острiв Хортиця, вул. Сiч, 1а. 

 

Протягом 2020 року в органiзацiйно-правовiй структурi пiдприємства iстотнi змiни не 

вiдбувалися.  

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, 

його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2020 рiк склала 2947 осiб. 

Зменшення чисельностi порiвняно з 2019 роком (3096 осiб)  склало 149  осiб або 4,8  %.  

Зменшення чисельностi обумовлене зменшенням обсягiв виробництва, звiльненнями 

працiвникiв у зв'язку з виїздом на роботу за кордон та призовом на вiйськову службу пiд час 

мобiлiзацiї працiвникiв пiдприємства. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв  та осiб, якi працювали за сумiсництвом 4 

особи.  

Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)  

1331 особа.  

Фонд оплати працi працiвникiв (1331 осiб), якi працювали в режимi неповного робочого 

часу в 2020 роцi з склав 43592,51тис. грн. 

Фонд оплати працi в 2020 роцi склав 466034,0 тис. грн. Зменшення ФОП по вiдношенню  

до ФОП за 2019 рiк (517644,6 тис. грн.) склало 9,97%. Зменшення  ФОП у 2020 обумовлено 

зменшенням обсягiв виробництва та переведення частини персоналу в режим неповного 

робочого часу.  

 

Мета кадрової політики АТ "ЗФЗ":  зберегти й додатково залучити високо 

кваліфіковані  кадри, розвиток кадрового потенціалу.   

Завдання:  

− надання працівникам реальних можливостей для професійного розвитку;  

− забезпечення конкурентоспроможної оплати праці;  

− створення умов для службового зростання;  

− забезпечення сприятливих i безпечних умов праці;  

− забезпечення соціального захисту працівників, у тому числі після виходу на пенсію.  

Система підбору персоналу:  

− конкурсний вiдбiр;  

− психологiчне тестування з метою об`єктивної оцiнки iнтелектуально-психологiчного 

потенцiалу людини;  

− спiвбесiда кандидатiв з керiвниками пiдроздiлiв;  

− проходження вибробувального терміну.  
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− підготовка й підвищення квалiфiкацiї з орiєнтацiєю на системну, комплексну роботу з 

резервом; 

− співпраця  з навчальними закладами м. Запоріжжя, м. Дніпро.    

 

Результат роботи в 2020 р.: підприємство укомплектовано персоналом, що дозволяє 

виконувати поставлені завдання. Виконуються всі вимоги законодавства (відсутні претензії з 

боку контролюючих органів (податкова, інспекція з праці, служба зайнятості). Проведені всі 

заплановані корпоративні заходи. 
У 2020 році основними факторами, що негативно вплинули на роботу з персоналом були: 

− карантин, пов’язаний з поширенням вірусної інфекції Covid-19; 

− трудова міграція ; 

− низький попит на робітничі професії; 

− зниженням кількості студентів у технічних навчальних закладів; 

− зниження рівня підготовки молодих фахівців  (слабка матеріально-технічна база 

професійно-технічних освітніх установ і невідповідність теоретичної і практичної 

підготовки робітничих кадрів реаліям роботи на заводах); 

− демографічна криза в країні.  

У 2020 р., відповідно до затвердженого плану підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації навчено 2008 чол. (при плані 1 739 чол.).  За договорами з різними навчальними 

закладами навчено 493 чол.  План навчання персоналу АТ "ЗФЗ" за рік виконаний на 115,0%, на 

що витрачено 235727,80 грн. 

Приоритетним, при проведенні курсів цільового призначення, є отримання практичних 

знань при проведенні занять по ремонту механо - і електрообладнання, а також навчально-

показові заняття щодо дотримання безаварійного режиму роботи печей, експлуатації та 

обслуговування механічного обладнання. У 2020 р. проведено 297 навчально-практичних занять 

для технологічного та ремонтного персоналу підприємства, під час проведення яких навчено - 

833 працівника. 

Навчання робітників силами підприємства проводилося за такими професіями, як 

"горновий феросплавних печей", "плавильник феросплавів", "шихтувальник", "газівник", 

"машиніст розливної машини 

З метою підвищення мотивації робітників до праці, розвитку корпоративної культури, в 

рамках святкування Дня металургів в липні поточного року проведено конкурси професійної 

майстерності за професіями: «плавильник феросплавів», «машиніст крана металургійного 

виробництва», «горновий феросплавних печей», «електрогазозварювальник»., «електромонтер» 

Навчанням охоплено понад 60% працівників. Економічний ефект від навчання робітників 

своїми силами - понад 336 тис. грн. 

За звітний період ВКіН при плані 30, організовано 38 стажувань. Збільшення кількості 

стажувань пояснюється оновленням кадрового складу (звільнення пенсіонерів, виїзд на роботу в 

інші країни, ротація персоналу і вимог виробничого процесу). 

 

В рамках взаємодії з навчальними закладами м. Запоріжжя на базі АТ «ЗФЗ» організована 

практика студентів ВНЗ та учнів профтехучилищ для 27 осіб по гостродефіцитним професіями 

(електрогазозварник, машиніст крана, електромонтер, плавильник/горновий, слюсар -  

ремонтник), також організовані ознайомчі екскурсії на підприємство для учнів шкіл, 

профтехучилищ і студентів вищих навчальних закладів в кількості 100 чоловік. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
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Найменування  об'єднання , в якому перебуває пiдприємство 

УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ВИРОБНИКIВ ФЕРОСПЛАВIВ ТА IНШОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГIЙНОЇ 

ПРОДУКЦIЇ 

Мiсцезнаходження  об'єднання 

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Героїв Майдану 1 

Короткий опис дiяльностi  та функцiй об'єднання 

Сприяння у вирiшеннi проблемних, спiрних питань, що виникають пiд час здiйснення 

господарської дiяльностi пiдприємства у вiдносинах з органами державної влади та мiсцевого 

самоврядування. 

Всебiчне вивчення проблем Учасникiв та їх розв'язання, пов'язаних з виробництвом та 

збутом феросплавної та iншої електрометалургiйної продукцiї в Українi та за кордоном. 

 Координацiя дiй виробникiв на зовнiшньому ринку феросплавiв, включаючи 

пiдготування загальної позицiї щодо цiн при здiйсненi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, 

обсягiв експорту з урахуванням кон'єктури та специфiки цього ринку. 

Найменування документа, що регламентує дiяльнiсть  об'єднання 

Статут Української асоцiацiї виробникiв феросплавiв та iншої електрометалургiйної продукцiї 

Позицi емiтента у структурi  об'єднання 

Учасник 

Дата вступу в   об'єднання 

30.12.1996 р. 

 

 

Найменування  об'єднання , в якому перебуває пiдприємство 

ЗАПОРIЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦIВ ТА ПIДПРИЄМЦIВ (РОБОТОДАВЦIВ) 

"ПОТЕНЦIАЛ" 

Мiсцезнаходження  об'єднання 

69005, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний будинок 135 

Короткий опис дiяльностi  та функцiй об'єднання 

Забезпечення дiяльностi пiдприємств у нових умовах розвитку української економiки 

про формуваннi соцiально-орiєнтованої ринкової економiки, iнтеграцiї України у європейську 

та свiтову економiку, подолання наслiдкiв структурних змiн у господарському комплексi. Захист 

прав i законних iнтересiв суб'єктiв господарювання. 

Найменування документа, що регламентує дiяльнiсть  об'єднання 

Статут Запорiзького обласного союзу промисловцiв та пiдприємцiв (роботодавцiв) 

"Потенцiал" 

Позицi емiтента у структурi  об'єднання 

Учасник 

Дата вступу в   об'єднання 

28.03.1996р. 

 

Найменування  об'єднання , в якому перебуває пiдприємство 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "АСОЦIАЦIЯ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ УКРАЇНИ" 

Мiсцезнаходження  об'єднання 

Україна, 04119, місто Київ, вул.Юрія Ілленка, будинок 83-Д 

Короткий опис дiяльностi  та функцiй об'єднання 

Захист прав та законних iнтересiв платникiв податкiв у економiчнiй, правовiй, соцiальнiй 

та iнших сферах їх дiяльностi, представництво iнтересiв членiв асоцiацiї  на нацiональному, 
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галузевому та мiсцевому рiвнях. Створення в Українi умов та прiоритетного розвитку 

нацiонального пiдприємництва. Представляє та захищає свої законнi iнтереси та законнi 

iнтереси своїх членiв в судах , пiдроздiлах ДПС України, iнших державних установах та органах 

мiсцевого самоврядування. 

  Вносить пропозицiї до суб'єктiв законодавчої iнiцiативи, органiв державної виконавчої 

влади, органiв мiсцевого самоврядування щодо вдосконалення чинного законодавства України 

у сферi оподаткування. 

Найменування документа, що регламентує дiяльнiсть  об'єднання 

Статут Всеукраїнської Громадської Органiзацiї "АСОЦIАЦIЯ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ 

УКРАЇНИ" 

Позицi емiтента у структурi  об'єднання 

Учасник 

Дата вступу в   об'єднання 

14.02.2011 р. 

 

На протязi звiтного року емiтент не приймав участi у створеннi юридичної особи 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

Iнформацiя  про об'єкти iнвестування АТ "ЗФЗ" 

№ 

п/п 

 

Найменування 
Код 

ЄДРПОУ 
Адреса 

Форма 

участі 

Частка 

підприєм-

ства 

(доля 

участі), % 

Сума вкладу, 

на 

31.12.2020р.       

(тис. грн.) 

1 ЗАТ “Стептехсервіс” 24519936 Запорізька обл.., 

Василівський р-н, 

смт. Степногірськ 

Акції – 

3 940 шт. 

49,25 4 074 

2 ТОВ БК “Феро-

ЗНТУ” 

36064891 м. Запоріжжя, вул. 

Правди,б.39 

Внесок в 

Статутний 

фонд 

99,67 74 757 

3 ТОВ НПФ 

«Технопромекспорт» 

30796695 м. Запоріжжя, вул. 

Рекордна, б.11 

Частка в 

Статутном

у фонді 

80,28 62 

4 ВАТ «Банк «Біг 

Енергія» 

20023463 м. Київ, вул. 

Комінтерну, б.15 

Акції – 

4 990 000 

шт. 

9,98 9 983 

5 ПАТ «Запоріжгаз» 03345716 м. Запоріжжя, вул. 

Заводська, б.7 

Акції – 391 

140 шт. 

1,799 750 

6 ТОВ 

«Телерадіокомпанія 

«Омега»» 

31270142 м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського, б. 68-

А 

Внесок в 

Статутний 

фонд 

9,33 60 

7 ВАТ «Центроліт» 00222367 м. Одеса, 21 км. 

Старокиївської 

дороги 

Акції -

79 024шт. 

0,1364 198 
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8 Всього 

довгострокових 

фінансових 

інвестицій 

   Х 89 884 

 

З вищенаведених пiдприємств  ТОВ НПФ "Технопромекспорт" та ТОВ БК "Феро-ЗНТУ" є 

дочiрнiми компанiями АТ "ЗФЗ", так як доля участi складає бiльше 50%. 

Згiдно наданої фiнансової звiтностi за 2020р., фiнансовий результат вiд загальної 

дiяльностi дочiрнiх пiдприємств за звiтний перiод складає: 

- ТОВ "НПФ "Технопромекспорт" - збиток 222 тис. грн.; 

- ТОВ "БК "ФЕРРО-ЗНТУ"  - не веде господарську дiяльнiсть. 

 

Станом на дату формування звiту iнформацiя по рештi компанiй не надавалась. В 2020 

роцi АТ "ЗФЗ" не отримувало дивiдендiв вiд об'єктiв iнвестування. 

 

На протязi звiтного року емiтент не приймав участi у створеннi юридичної особи. 

Активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належить емiтенту стосовно управлiння 

створеної юридичної особою не iснує. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї АТ "ЗФЗ" збоку третiх осiб не було. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основа підготовки інформації. Дана фінансова звітність (далі – фінансова звітність) 

підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основні 

принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці даної фінансової звітності, 

наведені нижче. 

Відповідно до вимог МСФЗ повний пакет фінансової звітності за МСФЗ включає Баланс 

(Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний доход), Звіт про 

рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну 

інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ).   Фінансова звітність за 2020 рік, 

складена за МСФЗ  і містить інформацію в балансі станом на  31.12.2019 р., 31.12.2020 р. та 

звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіт про зміни у власному 

капіталі за  2020 рік, відповідні примітки. 

При підготовці даної фінансової звітності керівництво підприємства передбачає, що 

підприємство буде здійснювати свою фінансово-господарську діяльність на протязі 12 місяців 

року, наступного за звітним, і не має наміру чи потреби в ліквідації, припиненні фінансово-

господарської діяльності чи подальшому зверненні за захистом від кредиторів. 

Оцінка активів й зобов’язань заснована на припущенні того, що підприємство зможе 

виконувати свої зобов’язання й реалізовувати свої активи в ході звичайної діяльності. 

Звіт про рух грошових коштів формується відповідно до МСБО 7, із застосуванням 

прямого методу, згідно якого розкривається інформація про валові надходження і валові 

виплати грошових коштів. 

Звіт про фінансовий стан, формується за методом  розподілу активів та зобов’язань на 

поточні/непоточні. 

Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, формується за функцією витрат. 
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Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта 

України –гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

 

Підприємство працювало в   сегменті виробництво феросплавів. 

 

 

 

 

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. 

 У 2020 році операції в іноземній валюті відображалися за обмінним курсом 

Національного банку України (НБУ), діючому на дату операції. Курсові різниці, що виникали в 

результаті розрахунків по операціях в іноземній валюті, включалися 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. Доходи або збитки, що виникають внаслідок 

курсової різниці при переоцінці активів і зобов'язань, відображаються в інших операційних 

доходах/витратах або у в інших доходах/витратах у складі прибутку або збитку.  

 

Основні засоби.. 

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 загальновиробничих витрат. 

Вартість заміни основних компонентів основних засобів, 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 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 протягом терміну 

їх експлуатації. 

Терміни експлуатації активу переглядаються і, при необхідності, коригуються на кожну 

звітну дату.  

 

Незавершене будівництво є вартістю придбання (створення) основних засобів, що не 

готові до експлуатації. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх готовності до 

експлуатації. 

Підприємство капіталізує витрати по позикових коштах, у складі вартості 

кваліфікаційного активу шляхом застосування норми капіталізації до витрат на цей актив. 

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи відображаються в обліку за первісною 

вартістю за вирахуванням сум накопиченої амортизації і знецінення. Нематеріальні активи в 

основному включають ліцензії і програмне забезпечення. Амортизація нараховується рівномірно 

протягом наступних термінів корисного використовування:  
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• ліцензії – від 1 до 5 років та безстрокові (не амортизуються); 

• програмне забезпечення  5-22 років; 

• права користування майном 1,1-18 років. 

 

Визнання нематеріального активу припиняється в разі його вибуття або коли від його 

подальшого використання не очікується ніяких майбутніх економічних вигод. 

 

Класифікація фінансових активів. Підприємство класифікує свої фінансові активи як 

дебіторську заборгованість, грошові кошти, інвестиції. Підприємство визначає категорію 

фінансових активів при їх первинному визнанні. 

 

Фінансова дебіторська заборгованість виникає тоді, коли Підприємство реалізує 

продукцію, надає послуги та погашення якої очікується грошовими коштами.  

 

Класифікація фінансових зобов'язань. Фінансові зобов’язання класифіковані в 

фінансовій звітності у вигляді кредитів банків, кредиторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги, інших зобов’язань. 

 

Первісне визнання фінансових інструментів.  

Фінансові активи і зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю 

плюс/мінус витрати на проведення операції.  

Зазвичай найкращим свідченням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна 

угоди, за винятком випадків, коли встановлена інша величина виходячи з спостережуваних 

поточних угод на ринку або з застосуванням оцінки. 

Якщо поточна вартість фінансових інструментів суттєво відрізняється від вартості 

очікуваних майбутніх грошових потоків, то такий фінансовий інструмент відображається за 

поточною вартістю, визначеною із застосуванням ефективної ставки дисконтування. 

Справедливою вартістю фінансових активів і зобов'язань терміном погашення 12 місяців (або 

менше) вважається їх номінальна вартість. 

 

Подальша оцінка фінансових інструментів.  

Після первинного визнання фінансові активи Підприємства, обліковуються: 

- за амортизованою вартістю 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; 

- інвестиції в інструменти капіталу дочірніх підприємств - по собівартості за вирахуванням 

збитків від знецінення; 

- інвестиції в інструменти капіталу інших підприємств, по справедливій вартості. 

 

Фінансові зобов’язання обліковуються: 

- за справедливою вартістю через прибутки та збитки – ті, що утримуються з метою 

продажу, або є похідними інструментами; 

- за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки – всі 

інші фінансові зобов’язання. 

 

 

Припинення визнання фінансових активів.  
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Товариство списує фінансовий актив в тому випадку, коли воно втрачає контроль над 

правами вимоги за договором, що є базою для визнання такого фінансового активу у випадках: 

- використання прав вимоги щодо вигод, передбачених договором; 

- спливу терміну договірних прав вимоги на потоки грошових коштів по фінансовому 

активу; 

- відмови Товариства від цих прав. 

Фінансове зобов'язання (або частина фінансового зобов'язання) списується з балансу тоді, 

коли воно погашено, тобто, коли вказане в договорі зобов'язання виконано, анульовано або 

строк його дії закінчився і відновленню не підлягає. 

 

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.  

Дохід від податку на прибуток виникає внаслідок перевищення суми нарахування 

відстрочених податкових активів над відстроченими податковими зобов’язаннями та іншими 

витратами які відносяться до витрат з податку на прибуток. 

Витрати/ дохід з податку на прибуток визнаються 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, яка згідно податкової звітності підлягає сплаті до бюджету.  

Відстрочені податкові зобов’язання/ активи розраховуються по методу балансових 

зобов'язань/активів 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. Відстрочені податкові зобов’язання/ активи оцінюються по ставках, 

які, як очікується, застосовуватимуться в періодах, коли буде сторнована тимчасова різниця або 

використаний перенесений податковий збиток.  

 

Інші податки, окрім податку на прибуток, показані у складі операційних витрат. 

 

Товарно-матеріальні запаси.  

 

Товарно-матеріальні запаси обліковуються за собівартістю за вирахуванням збитків від 

знецінення.  

Собівартість сировини, матеріалів, запасних частин тощо включає вартість придбання та 

витрат на доставку. 

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. 

Вартість вибуття товарно-матеріальних запасів визначається на основі: 

- середньозваженої вартості – для готової продукції, незавершеного виробництва, 

сировини та основних матеріалів;  

- методу ФІФО – для решти запасів; 

- ціни продажу для товарів громадського харчування. 
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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 в подальшому оцінюється за 

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки мінус сума 

резерву сумнівних боргів.  

Товариство  застосовує спрощений підхід щодо торгової дебіторської заборгованості, 

дебіторської заборгованості по оренді і договірним активам, що належать до сфери  

застосування МСФЗ (IFRS) 15, відповідно до якого кредитні збитки завжди оцінюються за весь 

період дії фінансового інструменту в тому числі і по тим, які містять значний компонент 

фінансування. 

Таким чином, Товариство не відстежує зміни у кредитному ризику, але замість цього 

визнає резерв очікуваних кредитних збитків на весь період. 

Кредитні збитки оцінюються на груповій основі за матрицею резерву в розрізі сегментів 

(нерезиденти України, резиденти України), яка базується на історичному досвіді виникнення 

кредитних збитків, скоригованому з урахуванням прогнозних факторів, специфічних для 

дебіторів та економічних умов. 

Резерв за кредитними збитками оцінюється: 

- на підставі відносних показників за матрицею резерву, яка будується на історичному 

досвіді виникнення кредитних збитків, скоригованому з урахуванням прогнозних 

фактів, специфічних для дебіторів та економічних умов; 

- за абсолютним показником, у разі, як що існує  ймовірність настання дефолту при 

наявності інформації щодо банкрутства дебітора та іншої негативної інформації щодо 

дебітора.  

 

При оцінювані кредитних збитків, до матриці резерву не включається дебіторська 

заборгованість по якій резерв по кредитним збиткам визнаний за абсолютним показником. 

 

 

Аванси видані. Аванси враховуються за первинною вартістю. 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, підприємство припиняє визнання авансів 

активами з віднесенням суми авансів до складу прибутку або збитку. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти і їх еквіваленти включають грошові 

кошти в касі, грошові кошти на банківських рахунках. 

 

Акредитиви. Акредитив є умовним грошовим зобов'язанням, прийнятим банком (банк-

емітент) за дорученням платника, зробити платежі на користь одержувача коштів за 

пред'явленням останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження 

іншому банку (виконуючий банк) здійснити такі платежі. 

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.  
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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. 

 

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 потрібний відтік 

грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань.  
 
Умовні активи і зобов'язання. Умовний актив не визнається у фінансовій звітності. 

Інформація про нього розкривається, коли існує висока ймовірність отримання економічних 
вигод від його використовування. 

 
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує 

висока 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 на обов’язкове державне 
соціальне страхування у 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 по встановлених виплатах формуються поступово, 

на протязі всього терміну трудової діяльності працівника на атестованому в  установленому 

порядку робочому місці, що дає право на отримання пільгової пенсії. 

  Зобов'язання погашаються Підприємством тільки після призначення працівнику 

пільгової пенсії органами Пенсійного фонду України шляхом щомісячної сплати сум, що 

відшкодовують фактичні витрати даного фонду (непідконтрольного Підприємству) на виплату і 

доставку пільгової пенсії бенефіціарам. 
 
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. Чистий дохід від реалізації відображається без ПДВ та знижок. 
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Підприємство визнає виручку від реалізації в тому випадку, якщо її суму можна 

розрахувати з достатнім ступенем точності, існує вірогідність отримання Підприємством 

майбутніх економічних вигод.  

 

З метою коректного визнання виручки за сумою і за часом умови контракту повинні бути 

проаналізовані для визначення наявності відносин типу продавець-покупець. У відносинах 

таких договорів (або компонентів договорів) повинні бути застосовані вимоги стандарту IFRS 15 

«Виручка за договорами з покупцями». 

Ідентифікація договору (контракту) 

Дохід від контракту з покупцем визнається виключно при дотриманні всіх критеріїв, 

перерахованих нижче: 

a) сторони за договором затвердили договір (в письмовій формі, усно або відповідно 

до іншій звичайної ділової практики) і зобов'язуються виконувати передбачені 

договором зобов'язання; 

b) Товариство може ідентифікувати права кожної сторони по відношенню до товарів 

або послуг, які будуть передані; 

c) Товариство може ідентифікувати умови оплати товарів або послуг, які будуть 

передані; 

d) договір має комерційну сутність (тобто ризики, розподіл у часі або величина 

майбутніх грошових потоків організації, як очікується, зміняться в результаті 

договору); і 

 

e) отримання Товариством відшкодування, право на яке воно отримає в обмін на 

товари або послуги, які будуть передані покупцеві, є ймовірним. 

 

Продажі враховуються на основі цін, вказаних в специфікаціях до договорів купівлі-

продажу. 

 

Податок на додану вартість. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% по операціях 

на внутрішньому ринку і імпорті товарів, робіт або послуг і 0% при експорті товарів і наданні 

супутніх послуг (за виключенням операцій, звільнених від оподаткування ПДВ згідно із діючим 

законодавством України). 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 за методом нарахування. Собівартість 

реалізованої продукції складається переважно з ціни закупівлі сировини, витрат на заробітну 

плату працівникам, амортизацію основних засобів, електроенергію та інших відповідних витрат. 

 

Фінансові витрати. Витрати на відсотки включають нараховані відсотки за 

користування позиковими коштами, збитки від курсової різниці по позикових коштах. Всі 

відсоткові і інші витрати по позикових коштах відносяться на фінансові витрати з 

використанням методу ефективної процентної ставки, за виключенням капіталізованих витрат 

на позики. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в 
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загальному обсязі продажів, 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; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 

діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на 

ринку; інформацію 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 у загальному обсязі постачання, у 

разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті 

країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за 

звітний рік  

Україна має розвинену та потужну металургiйну промисловiсть, яка залишиться базовою 

галуззю економiки i залежить вiд загальносвiтової кон'юнктури, оскiльки близько 80% продукцiї 

постачається на свiтовий ринок.Феросплави використовуються переважно при виплавцi сталi i 

таким чином, попит на них є похiдним вiд попиту на продукцiю чорної металургiї.  

Продукцiя АТ "ЗФЗ" - феросплави.  

Феросплави - це сплав залiза з iншими чорними металами i неметалами: марганцем, 

кремнiєм. Використання феросплавiв - розкислення i легування сталi та чавуну. 

Основними видами продукцiї, що випускається АТ "ЗФЗ", є марганцевi й кремнiєвi 

сплави (феросилiкомарганець, феросилiцiй, феромарганець, марганець металевий) рiзних марок. 

Україна є одним з найбiльших виробникiв феросплавiв у свiтi, при цьому внутрiшнє 

виробництво значно перевищує споживання цiєї продукцiї всерединi країни, що зумовлює 

експортну орiєнтованiсть галузi. Попит на українськi феросплави залежить у першу чергу вiд 

попиту на сталь на свiтовому ринку. 

 

На сьогоднiшнiй день АТ "ЗФЗ" складається з чотирьох виробничих цехiв, загальна 

кiлькiсть печей у яких становить 31 пiч.  

Виробнича потужность пiдприємства у 2020 роцi  склала 221 511,28 базових тон 

феросплавiв у рiк. 

 

- основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік 
 

ОСНОВНI ВИДИ ПРОДУКЦIЇ ВИРОБЛЕНОЇ НА 

АТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" У 2020Р.: 

 

Основні види феросплавів, що виробляються на АТ «ЗФЗ»: 

− марганцеві (ферросилікомарганець, феромарганець, марганець металевий); 

− кремнійвмісткі (феросиліцій). 

 

ФЕРОСИЛIКОМАРГАНЦЬ (МНС17, МНС25) - використовується для розкислювання i 

легування сталi, сплавiв, чавуну, виробництва рафiнованих марганцевих сплавiв в металургiйнiй 

i iнших галузях промисловостi. По хiмiчному  та  гранулометричному  складу вiдповiдає 

вимогам ДСТУ 3548-97 (Держ. стандарт України). 

 

ФЕРОМАРГАНЕЦЬ (ФМН78Б, ФМН88) - використовується у металургiйнiй промисловостi для 

розкислювання i легування сталi, сплавiв, чавуну , а також у хiмiчнiй та iнших галузях 
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промисловостi. По хiмiчному  та  гранулометричному  складу вiдповiдає вимогам ДСТУ 3547-97 

(Держ. стандарт України). 

 

ФЕРОСИЛIЦIЙ (ФС65, ФС70, ФС75, ФС45) - використовується у металургiйнiй 

промисловостi для розкислювання i легування сталi, сплавiв, модифiкування чавуну та у 

силiкотермiчних процесах одержання феросплавiв як вiдновлювача. По хiмiчному  та  

гранулометричному  складу вiдповiдає вимогам ДСТУ 4127:2002 (Держ. стандарт України). 

 

МАРГАНЕЦЬ МЕТАЛЕВИЙ (МН95) - використовується для легування спецiальних сталей та  

сплавiв, а також у хiмiчнiй промисловостi. По хiмiчному  та  гранулометричному  складу 

вiдповiдає вимогам технiчних умов ТУ У 24.1-00186542-002:2017                   

ФЕРОНIКЕЛЬ (ФН) - використовується у металургiї при виробництвi спецiальних сталей, 

сплавiв та легованих чавунiв. За хiмiчним  складом вiдповiдає вимогам технiчних умов ТУ У 

24.1-00186542-003:2019 

 

- обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): 
 

ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА (У НАТУРАЛЬНОМУ ТА ГРОШОВОМУ ВИРАЗI) 

 

№ з/п 
Основний вид товарної 

продукції* 

Обсяг виробництва 

У 

натураль-

ній формі 

(б.т.) 

У грошовій  

формі 

(тис.грн.) 

У % до всієї 

виробленої 

продукції 

1 Феросилікомарганець МнС17 86 523,830 1 548 541 35,0 

2 Феромарганець в/в ФМн78 36 337,930 671 687 15,2 

3 Феромарганець с/в ФМн88 8 840,150 279 439 6,3 

4 Феросиліцій 65% ФС 65 32 948,520 740 321 16,7 

5 Феросиліцій 75% ФС 75 17 936,040 497 718 11,2 

 

- середньореалізаційні ціни: 

Впродовж 2020 року спостерігалася тенденція росту цін на феросплавну продукцію по всім 

основним ринкам збуту. Особливо спостерігалось це навесні та у кінці 2020 року. 

Рівень цін на феросплавну продукцію залежить від марки сплаву, хімічного складу, обсягу 

замовлень, умов поставки, умов платежу.  

За основу формування цін на феросплавну продукцію, як постачальників так ї споживачів, є 

оріентування на дані аналітичних видань міжнародного журналу «CRU Bulk Ferroalloy Monitor», 

МеталЕксперт, а також інформаційних видань Дайджест цін від ДП 

«УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА», огляду цін від ДП «ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ». 

В цілому 2020 рік – це рік здебільш стабільної цінової пропозиції. 

Ціни на феросплавну продукцію на основних ринках феросплавів за даними міжнародних 

видань за 2020 рік зросли на: 

− ціни на феросиліцій – 17,05%; 

− ціни на феромарганець – 12,26%; 

− ціни на силікомарганець зросли – 2,77%. 
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Середньореалізаційні ціни на феросплави за підсумками 2020 року по сплавам склали: 

− марганцеві – 24 503,97 грн. без ПДВ за 1 баз. т; 

− кремнійвмісткі – 26 033,04 грн. без ПДВ за 1 баз. т. 

 

- сума виручки: 

 

В 2020 р. підприємство реалізувало 214,632 тис. баз. т. феросплавів на суму 5 353 646,58 

тис. грн. (без ПДВ), що складає 97,6% від обсягів виробництва товарних феросплавів. 

Нереалізовані  вироблені феросплави збільшили залишки готової продукції на складах 

підприємства на кінець 2020 року.  

Відвантаження продукції здійснювалося залізничним транспортом (в вагонах та 

контейнерах), автотранспортом та морським транспортом. Відвантаження феросплавної 

продукції в контейнерах дозволило знизити загальновиробничі витрати на 23 194,99 тис. грн. з 

ПДВ проти відвантажженя в вагонах. 

Крім реалізації феросплавів підприємством у 2020 р. реалізовано іншої продукції та товарів 

на загальну суму 24 590,45 тис.грн. 

За 2020 рік реалізація по сплавам склала: 

− марганцеві – 152,969 тис. баз. т. (71,27% від загального обсягу реалізації феросплавів); 

− кремнійвмісткі – 61,663 тис. баз. т. (28,73% від загального обсягу реалізації феросплавів). 

 

-  інформація про загальну суму експорту в загальному обсязі продажів  та  частка експорту 

в загальному обсязі продажів: 

Розподіл по ринках збуту виглядав наступним чином: 

➢ Україна – 113,175 тис. баз. т. (52,73 %); 

➢ СНД – 7,760 тис. баз. т. (3,62 %); 

➢ Далеке зарубіжжя – 93,697 тис. баз. т (43,65 % - у тому числі країни ЄС та Південно-

Східної Азії). 

Реалізація феросплавів на експорт – 101,457 тис. баз. т. феросплавів на суму 2 306 568,37 

тис. грн. без ПДВ (47,27% від загального обсягу продажів феросплавів за 2020 рік). 

Реалізація здійснювалась на такі ринки збуту Далекого зарубіжжя: Австралія, Австрія, 

Англія, Бахрейн, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Греція, Ізраїль, Індонезія, Ірак, Іспанія, Італія, 

Колумбія, Македонія, Малайзія, Марокко, Нігерія, Нідерланди, ОАЕ, Оман, Пакистан, Перу, 

Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Таїланд, Тайвань, Турція, Фінляндія, 

Франція, Чехія та Швеція. Та ринки СНД: Білорусь, Молдова та Росія. 

 

- перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: 

Вся продукцiя АТ ЗФЗ є перспективною та вiдповiдає дiючим державним стандартам України.  

- залежність від сезонних змін; 

Продукцiя  АТ "ЗФЗ" вiд сезонних змiн не залежить. 

 

- основні ринки збуту та основних клієнтів: 
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Продукція підприємства реалізовувалася в 2020 році на внутрішньому ринку, ринку країн 

ЄС, Ближнього і Далекого Зарубіжжя, Південно-Східної Азії. Основні споживачі - це 

металургійні підприємства України, Туреччини, Польщі, Румунії, Чехії, Словаччини, Фінляндії, 

Швеції, Іспанії, Франції, Великобританії, Росії, Білорусі, Індонезії, Малайзії, Тайваню та інших 

країн. 

Всього за 2020 рік було реалізовано 214,632 тис. баз. т. що на 20,678 тис. баз. т. (8,79%) 

нище за показника 2019 р.  

Ринки збуту розподілилися таким чином: 

➢ Україна – 113,175 тис. баз. т. (52,73 %); 

➢ СНД – 7,760 тис. баз. т. (3,62 %); 

➢ Далеке зарубіжжя – 93,697 тис. баз. т (43,65 % - у тому числі країни ЄС та Південно-

Східної Азії). 

Основні клієнти: 

Внутрішній ринок: 

- ПАТ " ЗМК"ЗАПОРIЖСТАЛЬ"; 

- ПРАТ "МК " АЗОВСТАЛЬ"; 

- ПРАТ "ММК ІМ.ІЛЛІЧА"; 

- ПАТ "ЕЗ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ.А.М.КУЗЬМІНА; 

- ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ"; 

- ПРАТ "КОМПАНІЯ" ПРОДАКШН ІННОВЕЙШН ІНТЕРТРЕЙДІНГ"; 

Зовнішній ринок: 

- STALMAG SP.Z O.O., Польща; 

- PRIMEORE TRADING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZILANOŚCIA 

Польща. 

- Black Sea Solution LLC, Грузія 

 
 

- основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту 

своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: 

 

Основнi ризики: зростання тарифiв на ж.д. перевезення , зростання цiн на сировину 

енергоносiї , ресурси , матерiали. Подальша ситуацiя в галузi буде залежить вiд стану справ у 

кiнцевих споживачiв феросплавної продукцiї - сталеливарних комбiнатах , а також полiтичної 

ситуацiї в Українi .  

Перспективнi ринки збуту країни: Близький Схiд , США (в разi скасування 

антидемпiнгового мита в розмiрi 163 % встановленої для України при експортi 

феросилiкомарганцю) . 

В існуючих умовах господарювання на території України підприємство схильне  певному 

впливу зовнішніх факторів. 

Економічні ризики. 

Значні коливання валютного курсу можуть зробити істотний вплив на доходи і витрати 

підприємства, так як частина продукції підприємства йде на експорт, а деяка сировина, яку 

підприємство використовує у виробництві  є імпортною. 

Також, враховуючи, що відпускні ціни існуючих постачальників на внутрішньому ринку 

можуть бути прив'язані до курсу іноземних валют,  а також взаємозв'язок курсу іноземних валют 

та інфляційних процесів в економіці нашої держави, підвищення курсу іноземних валют по 
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відношенню до національної валюти може стати причиною подорожчання собівартості 

виробленої підприємством продукції, а значить призведе до зменшення прибутку підприємства.   

 Зростання інфляції впливає на фінансові результати діяльності підприємства 

неоднозначно. Інфляція може привести до вартісного збільшення витрат підприємства ( за 

рахунок зростання цін на  сировину, матеріали ) і, як наслідок, падіння прибутку підприємства і 

відповідно, рентабельності виробництва.  

Також фінансовий стан підприємства, може зазнати змін під впливом сучасних тенденцій до 

погіршення в світовій й, відповідно, у вітчизняній економіці. 

Зростання тарифу на передачу електроенергії впливають на збільшення собівартості 

готової продукції. 

Постiйнi змiни  (нестабільність) та  неоднозначнiсть трактовок iснуючих нормативних 

актiв податкового законодавства може привести до виникнення податкових претензiй до 

пiдприємства. 

Недостатнiй рiвень розвитку судової системi, що може привести до збiльшення термiнiв 

судочинства та росту вiдповiдних витрат. 

 

- канали збуту й методи продажу, які використовує емітент: 

На підприємстві використовуються канали нульового рівня і однорівневий канал  

• Виробник - Споживач. 

• Виробник - Трейдер - Споживач. 

Метод продажів на підприємстві заснований на великому і дрібному опті. Ціна 

диференціюється залежно від умов постачання, хім. складу, об'ємах продукції, що 

реалізовується, умов розрахунків та інше. 

 

- джерела сировини, їх доступність та динаміка цін: 

Головними джерелами постачання марганцевої сировини на завод є горно-збагачувальні 

комбінати: Марганецький та Покровський, АТ «НФЗ». 

Постачання коксовугільної продукції  здійснюється з наступних підприємств-виробників:, ПрАТ 

«ДМЗ». Також постачався імпортний кокс виробництва  Польща, Казахстан  від PRIMEORE 

TRADING (POLSKA) SP. Z.O.O., Black Sea Solution, Intertradeinvest Gmb. 

Закупівля металобрухту (стружка сталева) здійснюється через декілька підприємств, які 

займаються заготівлею металобрухту. Вапняк доломітизований постачається безпосередньо з 

видобувного кар`єра ПАТ «Новотроіцьке РУ», вапняк із високим  вмістом фосфору постачається 

від ТОВ «Антаріус», вапняк з низьким вмістом фосфору виробництва Румунії від Feral S.N.L., а 

виробництва Болгарії через СРМ trading SIA.  Тріска постачалася на підприємство від ПрАТ 

«Товкачевський ГЗК» та ПАТ «ЖЦПК». 

Кварцит з ПрАТ «Товкачевський ГЗК», ТОВ «Кварцит ДМ» та ПАТ «ЖЦПК». 

Підприємство протягом усього року використовувало широкий спектр марганцевих руд, в 

тому числі і імпортного виробництва. 

Крім коксового горіха українських виробників, частка коксу постачалась по імпорту. У 

виробництві широко використовувалося вітчизняне та імпортне вугілля.  

З метою забезпечення високого рівня контролю за якістю поставленої на завод сировини, в 

2020 р. продовжували приймання коксо-вугільної продукції і сталевої стружки спільно з 
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інспекторами незалежної експертної організації, що дозволило здійснити 100% контроль якості 

вхідного коксу, вугілля і залізовмісної сировини.   

У 2020 році ціни на марганцеву сировину коливалися у відповідності тенденцій ринку. 

Ціни на кокс протягом року зменшилися на 3%, а ціни на залізовмістну сировину коливалися 

згідно коливанням цін на металобрухт. 

Що до доступності сировини, АТ «ЗФЗ» у 2020 році було надійно забезпечено 

марганецьвмістовною сировиною, тріскою, кварцитом. Говорячи про коксовугільну продукцію, 

слід зазначити, що протягом року відчувався дефіцит обумовлений тим, що багато вітчизняних 

виробників продукції  опинилися у зоні проведення Операції об’єднаних сил. Дефіцит 

покривався постачанням  імпортної сировини.  

Динаміка середньозважених цін протягом року, грн./ без ПДВ: 

Найменування сировини Січень Липень Грудень 

Марганцеві руди та 

агломерат 

2 768,76 2 521,16 2 876,59 

Кокс 5 116,11 5 778,34 6031,43 

Вугілля 3 079,50 2 723,46 2636,27 

Кварцит  290,00 292,50 292,50 

Сталева стружка 4 288,93 4 050,74 5 390,20 

Вапняк 620,71 667,16 836,49 

Тріска  860,00 865,00 865,00 

 

 У 2020 року пiдвищувалися цiни на марганцеву руду 1 сорту оксидно-карбонатну, та 

агломерат.  

Цiни на кварцит та трiску майже не змiнювалися протягом року. 

Коливання цiни на кокс, вугiлля та сталеву стружку вiдбувалися вiдповiдно тенденцiям 

ринку. 

Рiст цiни вапняку наприкiнцi року, обумовлений закупiвлею у цей перiод iмпортного 

вапняку. 

 

- інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 

емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: 

Виробництво феросплавів є енергоємним процесом. В 2020 р. питома вага єлектроєнергії у 

витратах на виробництво склала більше 32 %. 

 Взагалі у 2020 р. виробництво феросплавів було забезпечено в повному обсязі основною 

(марганцева сировина, кокс, кварцит, вугілля) та іншою сировиною (вапняк, металева стружка, 

тріска, інше). Відхилення від планів поставки сировини протягом року були незначні і не 

вплинули на виробництво. Запаси підтримувалися на рівні нормативів. 

Додатково відпрацьовувались можливості використання у технології альтернативних видів 

залізовмісної сировини, вапняка, вогнетривних матеріалів, електродної продукції та коксо-

вугольної продукції. 

Відпрацьована технологія виплавки сплавів з використанням продуктів, отриманих  після 

переробки раніше накопичених шлаків, наприклад брикети залізомісткі були успішно замінені 

скрапом виду 25 фр.10-80.  
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В 2020 році АТ ЗФЗ продовжувало діяльність, спрямовану на переробку раніше 

накопичених шлаків. Ця робота дозволила додатково отримати (поставлено на підприємство):   

- феросплави ручної виборки - 7,6 тис.тн, 

- шлакометалеві суміші – 24,2 тис.тн, 

- корольок феросплавний МнС фракції 0-30 – 10,8 тис.тн, та ін.,  

які були частково реалізовані, що принесло додатковий дохід, та використані у власному 

виробництві, що дозволило зменшити використання первинної марганцевої руди та 

електроенергії. 

- інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента: 

➢ ТОВ "All Minmetal International LTD"(Китай) 

Китайська компанія, "ALL - MINMETAL INTERNATIONAL LIMITED", займається експортним 

продажем. Виробляє усі види феросплавів. 

➢ "Balasore Alloys Limited"(Індія) 

Balasore Alloys (у минулому Ispat Alloys) входить до групи компанія Ispat Group. Виробляє 

феросплави і кремній. 

➢ "Dragon Northwest Ferroalloy Co. Ltd"(Китай) 

 Dragon Northwest Ferroalloys є одним з п'яти ключових виробників феросплавів в Китаї, одним з 

видатних китайських виробників великотоннажних сплавів. 

➢ "Jilin Ferroalloys Group Company Ltd"(Китай) 

Jilin Ferroalloys - один з видатних китайських виробників феросплавів потужністю близько 160 

тис. т силікомарганця в рік і більше 300 тис. т в рік іншої продукції, включаючи хромові сплави і 

феромарганець. 

➢ OFZ  

OFZ - видатний в Центральній Європі виробник феросплавів, потужністю 150 тис. тонн 

феросплавів в рік. Сьогодні компанія виробляє широкий діапазон феросплавів на основі 

марганцю і кремнію, а саме FeMnC, FeSiMn, FeSi 45%, FeSi 65% і FeSi 75%, а також 

електродний дріт. Також виробнича програма компанії включає побічні продукти з пилу і 

шлаків для будівельної промисловості. 

➢ "Rohit Ferro-Tech Limited" 

Індійський виробник феросплавів. Rohit виробляє близько 14 тис. т ферохрому в місяць, 5 тис. т 

силікомарганця і 3 тис. т феромарганця на своїх заводах в Orissa і Bengal. 

➢ "Sino-Metal International Limited" 

"SINO - METAL INTERNATIONAL LIMITED", Китай, займається експортним продажем. 

Основна продукція компанії : Усі види феросплавів, Порошковий дріт, Модифікатори і 

Лігатури, Силікокальцій, Марганець металевий, Кальцій металевий, Кремній металевий, 

Феросиліцій з магнієм, Феросиліцій з барієм, Силікокальцій з барієм, Модифікатор сумішевої.  

➢ ТОВ "KazTrust company" 

Організація виробництва здобичі марганцевих концентратів і виплавки усіх марок феромарганця 

і силікомарганця 

➢ ВАТ "Челябінський Електрометалургійний Комбінат" 

Челябінський електрометалургійний комбінат - видатний виробник феросплавів в Росії. 

Асортимент продукції, що випускається, включає більше 120 найменувань феросплавів і лігатур, 

більше 40 виробів електродного виробництва. Продукція цехів і ділянок по переробці відходів 
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основного виробництва знаходить широке застосування в лакофарбній і гумотехнічній 

промисловості, в дорожньому, промисловому і житловому будівництві, в сільському 

господарстві.  Виробляє феросилікомарганець; феросиліцій марки 20; феросиліцій марки 25; 

феросиліцій марки 45; феросиліцій марки 65; феросиліцій марки 75; феросиліцій марки 90. 

 

Конкуренти на внутрішньому ринку феросплавів 

➢ АТ "Нікопольський завод феросплавів", основні види продукції – марганцеві 

сплави; 

➢ ПАТ "Стахановський завод феросплавів", на поточний час підприємство 

припинило свою діяльність у зв’язку з ситуацією на Східні України. 

 

- перспективні плани розвитку емітента : 
 

Ринок феросплавiв знаходиться в прямiй залежностi вiд ринку сталi, збiльшення попиту 

на металопродукцiї сталеливарних компанiй позначиться на збiльшеннi обсягiв реалiзацiї 

феросплавної продукцiї.  

На ринку феросплавiв з початку року спостерiгалась тенденцiя зниження попиту та цiн на 

феросплавну продукцiю iз-за пандемiї коронавiруса COVID-19 по всiм основним ринкам збуту 

феросплавної продукцiї.  

Iз-за пандемiї коронавiруса COVID-19 у промисловостi країн Європи зафiксовано 

рекордний спадок. У квiтнi 2020р., порiвняно з попереднiм мiсяцем, промислове виробництво в 

Єврозонi скоротилося на 17,1%, а в Євросоюзi - на 17,3%, по даним статистичного вiдомства 

Євростат.  Якщо порiвняти з квiтнем 2019 року, то зниження склало 28% у Єврозонi та на 27,2% 

по всiм країнам ЄС. 

Як завжди, у лiтнiй перiод спостерiгалась низька активнiсть в металургiйнiй галузi на 

свiтовому ринку, у зв'язку зi святом Рамадана в мусульманських країнах i перiоду вiдпусток.  

Але, вже в кiнцi року пiдвищений попит на феросплави дозволив постачальникам пiдняти рiвень 

цiн. Також, на пiдвищення цiн на феросплавну продукцiю вплинуло пiдвищення фрахту 

внаслiдок дефiциту контейнерiв. 

Подальша ситуацiя в галузi залежатиме вiд стану справ у кiнцевих споживачiв 

феросплавної продукцiї. Збiльшення реалiзацiї феросплавiв та виробничих показникiв ймовiрно 

лише в разi стабiлiзацiї полiтичної ситуацiї в країнi, врегулювання ситуацiї на Сходi країни i 

зростання попиту в основних експортних регiонах, зокрема в Європi, Близькому сходу та 

країнах Пiвнiчно-схiдної Азiї. 
 

- кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають 

більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання :  

  

АТ «ПГЗК» Марганцева сировина 45,8% 

АТ «НФЗ» Марганцева сировина 21,64% 

АТ «МГЗК» Марганцева сировина 32,56% 

ПрАТ «ДМЗ» Коксова продукція  59,95% 

АТ «НФЗ» Коксова продукція  32,91% 

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» Вугілля 45,68% 

PRIMEORE TRADING Вугілля 12,41% 

Black Sea Solution Вугілля 41,91% 

ТОВ «ПРАЙД ГРУП» Стружка сталева 24,08% 
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АТ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» Стружка сталева 61,93% 

ПрАТ «Товкачівський ГЗК» Кварцит 86,65% 

ПАТ «ЖЦПК» Кварцит 12,11% 

СРМ trading SIA.   Вапняк 25,86% 

ПРАТ «Новотроїцьке Р.У.» Вапняк 29,75% 

ТОВ «Антаріус» Вапняк 34,64% 

ПрАТ «Товкачівський ГЗК» Тріска 90,11% 

 

Марганцева сировина – агломерати, марганцеві руди та концентрати. 

Коксова продукція – коксовий горіх фр.10-25 мм, кокс кам’яновугільний, відсіви коксу, кокс 

металургійний 10-30. 

Кварцит – кварцит ТК фр. 40-100. 

Стружка – стружка вид №22. 

Вугілля – Вугілля Г(Г1)М(13-25), вугілля ДГКОМ 13-100, вугілля кам’яне енергетичне марки 

ДО, вугілля Д 25-50мм, вугілля Д 25-100 мм. 

 

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, їх вартість і спосіб 

фінансування  

 

У термiн з 2016 по 2020 роки усього придбано (надійшло) оборотних активiв на суму                                                      

13 550 789 тис. грн., а саме: 

2016р. - 2 278 855 тис. грн. 

2017р. - 2 686 897 тис. грн. 

2018р. - 3 138 323  тис. грн. 

2019р. - 3 240 959  тис. грн. 

2020 р. - 2 205 755 тис.грн. 

Активи були придбанi для використання  за призначенням. 

 

За останнi пять рокiв вiдчуженно (використано) активiв на загальну сумму                                       

13 437 788 тис.грн. , а саме: 

2016р. - 2 245 540 тис. грн. 

2017р. - 2 572 812 тис. грн. 

2018р. - 3 057 633 тис. грн. 

2019р. - 3 300 797 тис.грн.  

2020 р. - 2 261 006 тис.грн. 

Причина вiдчуження - продаж й використання. 

 

Таким чином , сума виробничих запасiв (сальдо) на кiнець відповідного звiтного 

перiоду у термiн з 2016 по 2019 роки складає: 

2016р. - 269 542 тис. грн. 

2017р. - 383 627 тис. грн. 

2018р. - 464 317 тис. грн.  

2019р. - 404 479 тис.грн. 

2020 р. - 349 227 тис.грн. 
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На 2020 рік передбачалося виконання інвестиційної програми підприємства в сумі                 

127,68 млн. грн. Зазначена сума фінансування включала в себе: 

1) Заходи, спрямовані на підтримання досягнутого рівня виробництва (у т. ч. капітальні 

ремонти печей, ремонти та заміна обладнання) – 63,15 млн. грн. 

2) Інвестиційні проекти розвитку підприємства (в т. ч. заходи розвитку та заходи з 

економічним ефектом) – 29,62 млн. грн. 

3) Обов'язкові проекти, спрямовані на виконання приписів та екологічних програм – 19,81 

млн. грн. 

4) Програма оновлення автотранспортної техніки – 11,09 млн. грн. 

5) IT-розвинення – 4,01 млн. грн. 

 

Фактично у 2020 році виконувались наступні інвестиційні проекти: 

1) Заходи, спрямовані на підтримання досягнутого рівня виробництва (у т. ч. капітальні 

ремонти печей, ремонти та заміна обладнання) – фінансування склало 63,29 млн. грн. 

2) Інвестиційні проекти розвитку підприємства (в т. ч. заходи розвитку та заходи з 

економічним ефектом) - фінансування склало 25,96 млн. грн. 

3) Обов'язкові проекти, спрямовані на виконання приписів та екологічних програм - 

фінансування склало 16,84 млн. грн. 

4) Програма оновлення автотранспортної техніки - фінансування склало  10,73 млн. грн. 

5) IT-розвинення – 1,09 млн. грн. 

6) Проекти Річ – фінансування склало 1,28 млн. грн. 

Всього фінансування склало 119,19 млн. грн (що обумовлено зниженням обсягів виробництва). 

 

На 2021 рік передбачається виконання основної інвестиційної програми підприємства в 

сумі 110,74 млн. грн. Зазначена сума фінансування включає в себе: 

1) Заходи, спрямовані на підтримку досягнутого рівня виробництва (в т.ч. капітальні 

ремонти печей, ремонти і заміна устаткування) – 53,26 млн. грн. 

2) Інвестиційні проекти розвитку підприємства (в т.ч. заходи розвитку і заходи з 

економічним ефектом) – 8,77 млн. грн. 

3) Обов'язкові проекти, спрямовані на виконання приписів і екологічних програм, - 7,52 

млн. грн. 

4) Програма оновлення автотранспортної техніки – 3,5 млн. грн. 

5) IT- розвиток – 3 млн. грн. 

6)  Завершення заходів та оплата КЗ 2020р, інші інвестиціЇ - 34,69 млн. грн. 

Крім того, при необхідності запуску печей необхідно фінансування заходів в сумі : 

1. Програма виконання робіт з підготовки та включення печей заводу– 55,4 млн. грн., у т.ч.: 

- КР печі №13 цеху №2– 29,6 млн. грн. 

- КР печі № 24 цеху №3 – 12 млн. грн. 

- КР печі №27 цеху №3 – 12 млн. грн.. 

2. Додаткові заходи – 5,7 млн. грн., у т.ч.: 

- Заміна газопроводу феросплавного газу – 3 млн. грн. 

- Придбання автоматичного аналізатору вуглецю та сірки типу ELTRACS-D – 2,2 млн. грн. 

- Пусконалагоджувальні роботи та введення в експлуатацію ГОС1 – 0,5 млн. грн. 
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Таким чином в умовах запуску печей та виконання основної інвестиційної програми сума 

фінансування має складати 171,84 млн.грн. 

При цьому фінансування інвестиційних проектів в 2020р – 2021р планувалось без залучення 

кредитних коштів з використанням коштів, отриманих з реалізації готової продукції, виробленої 

підприємством. 

 

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. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального 

будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких 

планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати 

початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її 

завершення 

Виробнича потужность пiдприємства у 2020 роцi склала -  221 511,28 базових тон 

феросплавiв, а саме:  

Сплав 

виробнича 

потужність, 

баз. т 

коефіцієнт 

використання 

потужностей , % 

Феросилікомарганць МнС17 93 690,20 37.6 

Феросилікомарганць МнС25 13 635,44 96,6 

Феромарганець ФМн78 39 242,23 91,6 

Феромарганець ФМн88 10 105,13 57,4 

Марганець металевий Мн95 3 262,71 43,7 

Феросиліцій ФС75 22 075,58 72,7 

Феросиліцій ФС65 35 916,92 72,3 

Феросиліцій ФС45 3 583,07 45,1 

Разом по заводу 221 511,28 52,7 

 

Основнi засоби з виробництва основної продукцiї знаходяться за мiсцем розташування 

пiдприємства.  

Значнi правочини з основними засобами не здiйснювались. 

 

Основнi засоби емiтента, якi взятi в оренду,  станом на 31.12.2020 р. составляють 

35 614 тис.грн., у тому числi: 

- на територiї пiдприємства (м. Запорiжжя, вул Дiагональна, буд.11) - 3 103 тис.грн. 

- шлаковi вiдвали (м. Запорiжжя, Балка середня)  - 31 509 тис.грн.  

- ЖКГ - 1 002 тис.грн.  

 

Iнформацiя про передачу в оренду основних засобiв пiдприємства: 

1) Промисловий комплект Golden WHEEL CS-5100-5 у кiлькостi 4 шт. 

(мiсцезнаходження:ТОВ "Реабiлiтацiйний центр дiтей-iнвалiдiв та iнвалiдiв", м.Запорiжжя 

вул.Вроцлавська,1) вiдповiдно до договору № 21 вiд 08.02.2016р. (строк дiї договору до 

08.02.2022р. включно). 

2) Кондиционер LG S 30 LHP  (мiсцезнаходження:Запорiзька митниця, м.Запорiжжя 

вул. Сергiя Синенка,12) вiдповiдно до договору №10 вiд 20.02.2020р. (строк дiї договору до 
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31.12.2022р. включно) 

3) Господарська будова у цеху №1 (розмiр 14,7*5*3,3)  (мiсцезнаходження: 

територiя пiдприємства АТ "ЗФЗ", м.Запорiжжя вул.Дiагональна 11) вiдповiдно до договору № 

131 вiд 24.12.2019р. (строк дiї договору до 31.12.2020р. включно) 

Подальше придбання основних засобiв враховується за первiсною вартiстю. Первiсна 

вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, 

створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i 

вiдповiдну частину загальновиробничих витрат. 

Вартiсть замiни основних компонентiв основних засобiв, капiталiзується, а балансова 

вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються, тiльки якщо 

вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних засобiв. Всi 

iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку у мiру їх здiйснення. 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, 

коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i 

збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв, або що 

пiдлягають отриманню, i балансової вартостi цих активiв i признаються у складi прибутку або 

збитку.  

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом 

термiну їх експлуатацiї.  

Термiни експлуатацiї активу переглядаються i, при необхiдностi, коригуються на кожну 

звiтну дату.  

Незавершене будiвництво є вартiстю придбання (створення) основних засобiв, що не 

готовi до експлуатацiї. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх готовностi до 

експлуатацiї. 

Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, у складi вартостi 

квалiфiкацiйного активу шляхом застосування норми капiталiзацiї до витрат на цей актив. 

Найближчим часом Товариство не планує будь-яке розширення виробництва.  

АТ "ЗФЗ" вжитi заходи технiчного, технологiчного та органiзацiйного характеру, 

спрямованi на удосконалення технологiї виробництва, зниження виробничих витрат, посилення 

безпеки i збереження майна пiдприємства. 

 

В 2020р. виконано робіт на суму - 119232063,68 грн.: 

1. Капітальні ремонти печей – 24158170,471508 грн., в тому числі: 

Виконано в повному обсязі: 

- Капітальний ремонт  печі №35 - 3927919,36 грн.; 

- Капремонт печі №22 цеху №3- 357228,09 грн.; 

- Придбання контактних щок (31 шт.)- 1083823,47 грн. 

Завершено виконання робіт 2019р.: 

- Реконструкція з підйомом склепіння печі №32 цеху №4 - 77760 грн.; 

- Капітальний ремонт печі №14 - 115934 грн.; 

- Капітальний ремонт печі №15 – 11837 грн.; 

- Капітальний ремонт печі №26 - 27432 грн.; 

Частково виконані заходи: 

- Капітальний ремонт печі №11 цеху №2 - 3022722,22 грн.; 

- Капітальний ремонт вапняної печі №2 УПИ цеха №3  

- з капремонтом системи аспірації- 11041954,311508 грн. 
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2. Капітальні ремонти і заміна обладнання – 24 870 407, 41932 грн, в тому числі: 

Виконано в повному обсязі: 

- Заміна електромостового крана №62 ШО цеха №4 – 664 995 грн.; 

- - Заміна кранових тролей шихтового прольоту цеха №3 – 423 549 грн.; 

- Капитальный ремонт дизеля 6ЧН 21/21 (211Д-3) тепловоза ТГМ-4 №1163 – 1 140 000 

грн.; 

 

Завершено виконання робіт 2019р.: 

- Капітальний ремонт тепловоза ТЭМ-2УМ №848 (продовження, к.р. розпочато  

- в 2017 году) – 4 405 338 грн.; 

- Капітальний ремонт тепловоза ТГМ-4 №2001 (робота переходяща з 2018 року) –                   

3 900 000 грн. 

Частково виконані заходи: 

- Капітальний ремонт крана № 48 г / п 10 тн. грейферний з заміною електрообладнання та 

заміною приводів пересування моста і візка - 2 079 835 грн.; 

- Заміна крану №14 г/п 12,5 тн – 501 279 грн.; 

- Програма з організації дроблення коксу  2019г. – 1 764 785 грн.; 

- Капітальний  ремонт ж/д крана КЖДЭ-25 №587 з модернізацією  - 1 580 000 грн.; 

- Крупновузловий ремонт тепловоза ТГМ-4Б №0584 

- (дизель, гідропередача, ходові візки) -   260267 грн.; 

- Придбання градирні  EVAPCO - AT28-428SP (Б/У) для ЭСЦ-2 212 329 грн. 

- Капітальний ремонт розливних машин цеха №1 (Будівництво розливної машини 

конвеєрного типу у цеху №1) - 2 156 432 грн. 

 

3. Інвестиційна програма – 64 283 042 грн, в тому числі: 

Виконано в повному обсязі: 

- Заміна теплообмінника у камері дожигу феросплавного газу-59625 грн.; 

- Програма з устрою пакування вапна у біг-беги- 919936 грн.; 

- Капітальний ремонт зкидних свічей феросплавного газу від електроплавильних печей 

цеха №4-43371 грн.; 

- Природоохоронні заходи з оздоровлення і підтримки сприятливого гідрологічного 

режиму і санітарного стану гірної канави в районі полігону промислових  відходів «Балка  

Середня» - Випуск 6-1 646 056 грн.; 

- Будівництво насосної станції и напірного трубопроводу (дольова участь АТ «ЗФЗ»)  

- Будівництво насосної станції и напірного трубопроводу (дольова участь ТОВ НПФ 

«Технопромекспорт») - 874 188 грн.; 

- Капітальний ремонт газоочистки печей №№9-10 з заміною фільтрувальних рукавів - 

1 300 грн.;. 

- Капітальний ремонт газоочистки печей №№1-3 з заміною фільтрувальних рукавів і 

заміною продувного димососу ДН-17 прав.вр. з эл.двигуном АИР 355S6 160 кВт, 1000 

об/хвил - 749 387 грн.; 

- РИЧ- 1 280 927 грн. 
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- Модернізація обчислювальної мережі підприємства - 392 507 грн 

Частково виконані заходи: 

- Придбання змінного обладнання- 13 092 599 грн.; 

- Забезпечення відеоспостереженням - 517 820 грн.; 

- Придбання рентгенівського спектрометра - 13 659 597 грн .; 

- Ремонт спектрометрів ЦЗЛ - 1 147 083 грн .; 

- "Програма модернізації насосних станцій ЕСЦ, АТ "" ЗФЗ "" (насосна станція технічної 

води №1) " - 1 491 267 грн .; 

- "Програма модернізації насосних станцій ЕСЦ, АТ "" ЗФЗ "" (насосна станція №2) " - 1 

518 133 грн .; 

- "Програма модернізації насосних станцій ЕСЦ, АТ "" ЗФЗ "" (насосна станція ЗОШ) " - 1 

418 951 грн .; 

- Перенесення точок комерційного обліку Л-22, Л-405 ПС Ф-2 на сторону 150кВ (розробка 

проекту) - 14 868 грн .; 

- Заміна світильників з лампами розжарювання, ДРЛ, ДНАТ на світильники LED - 886 801 

грн .; 

- Заміна електродвигунів аспіраційної системи ділянки виробництва вапна цеху №3, 2шт. 

(Димососи №2,4) - 924 480 грн .; 

- Капремонт сухої газоочистки цеху №4 (блок2) з заміною рукавних фільтрів - 6 197 625 

грн .; 

- Капремонт газоочистки печей №№25-26 цеху №3 з заміною фільтрувальних рукавів - 2 

809 029 грн .; 

- Капремонт г / о печі 11 цеху №2 із заміною рукавних фільтрів - 1 528 657 грн .; 

- Підключення аспіраційної установки від перепаду конвеєрів шихтового відділення цеху 

№1 до газопроводу сухих ГОУ печей №1-5 цеху №1 - 69 082 грн .; 

- Капітальний ремонт ходових систем одноківшевого екскаватора Солар 175 LC-V - 

337 461 

- Заміна гідравлічного циліндра рукояті і паливної апаратури на екскаватор Хітачі-2 - 

248 700 грн.; 

- Заміна редукторів середнього і заднього мостів, автомобільного крана КАТО - 840 000 

грн .; 

- Придбання автомобіля вантажний самоскид (колісна формула 6х4, дизельний ДВС Євро-

5 (6, г / п = 20-25т, обсяг кузова 20-22м - 3 од. - 6 212 940 грн .; 

- Придбання фронтального навантажувача Китай з об'ємом ковша 3,2-3,5 куб м - 2 од. - 3 

090 000 грн .; 

- Комп'ютерне обладнання - 693 360 грн .; 

- Активне обладнання локальної мережі (комутатори) + пасивне обладнання (оптіка і ін.) - 

1 770 грн . 

 

На 2021 р. заплановано виконати робіт на суму 110 744 630грн. (планова кредиторська 

заборгованність на 2022г. – 18 406,64  тис. грн.). 

   

1. Капітальні ремонти печей - 19 135 575 грн., в тому числі:  

- Капітальний ремонт печі №11- 5 511 260 грн., 
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- Капітальний ремонт вапняної печі №2 УПІ цеху №3 з капремонтом системи аспірації -            

13 624 315 2 грн.,.  

2. Капітальні ремонти обладнання – 16 450 000 грн., в тому числі: 

- Капітальний ремонт розливної машини № 2 цеху №4 з установкою гуркоту для 

попереднього розсіву - 2 600 000 грн., 

- Капітальний ремонт пічних трансформаторів ЕОЦН 8200/10, 2шт. - 6 760 000 грн., 

- -"Модернізація перемикаючих пристроїв пічних трансформаторів з установкою 

тиристорів і заміною схеми управління 6 шт. Цеху №4. Виконання ТО ПСН пічного 

трансформатора цеху №3" - 1 100 000 грн.,   

- Заміна вакуумних вимикачів печі 38 (2 шт.) - 600 000 грн.,   

- "Капітальний ремонт дизеля 6ЧН 21/21 (211Д-3М) тепловоза ТГМ-4Б №0502" - 1 200 000 

грн.,   

- Капітальний ремонт гідропередачи УГП 750 / 202м тепловоза ТГМ-4Б №0502 – 550 000 

грн.,   

- Капітальний ремонт будівлі плавильного корпусу цеху №4 з заміною скління - 2 240 000 

грн., 

- Заміна кранових тролів цехів №№1,4 - 1 400 000 грн. 

3. Загальнозаводські заходи – 17 671 320 грн., в тому числі: 

- Придбання змінного обладнання - 14 411 320 грн., 

- Придбання та заміна кранів кондиціонерів - 1 200 000 грн. 

- Установка GPS систем контролю за витратою палива на тепловозах (12ед.) І 

автотранспорті (51 од.) - 1 660 000 грн., 

- Модернізація і розвиток ЛТС із заміною в СТБУ 15 відеокамер і улаштування 19 новими 

відеокамерами - 400 000 грн. 

4. Заходи розвитку – 2 270 000 грн., в тому числі: 

- Пристрій попереднього розсіву на лінії підготовки коксу ШО цеху №4 - 1 470 000 грн., 

- Програма організації переробки шлаку на території заводу (проектні роботи) -                               

800 000 грн., 

5. Заходи з економічним ефектом - 6 500 000 грн., в тому числі: 

- Перенесення точок комерційного обліку Л-22, Л-405 ПС Ф-2 на сторону 150кВ -                                 

6 500 000 грн. 

6. Обов'язкові проекти, спрямовані на виконання вимог і екологічних програм -                                

7 520 874 грн., в тому числі: 

- Капремонт г / о печі 12-13 з заміною рукавних фільтрів посилання - 1 214 557 грн., 

- Капремонт газоочистки печей №№23-24 з заміною фільтрувальних рукавів - 2 306 316 

грн.,  

- Обстеження сухої газоочистки і колекторної системи газоочисток цеху №4 (проектні 

роботи, технологічні карти) - 800 000 грн., 

- Капітальний ремонт аспіраційної установки від ДСК №3 СГП з підключенням до ГОУ 

печей 6-7 - 500 000 грн., 

- Капітальний ремонт скидних свічок феросплавного газу від плавильних печей цеху 4 - 

900 000 грн., 
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- Проектування і монтаж систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння на 

об'єктах заводу - 900 000 грн., 

- Відновлення блискавкозахисту плавильного корпусу цеху №4 - 500 000 грн., 

- Ремонт будівлі кабельного тунелю 10кВ з установкою освітлення, пожежної сигналізації і 

пожежогасіння - 400 000 грн. 

7. Програма оновлення- 3 500 000 грн., в тому числі: 

"Автомобіль сідельний тягач з 3-х осним напівпричепом (ДВС - дезель, Євро-5 (6), колісна 

формула 6 * 4, салону, напівпричіп г / п 20 т, L = 13 м без тенту з заднім бортом, зі спальним 

місцем і автономним опаленням) "- 3 500 000 грн. 

8. Проекти РІЧ - 1 201 460 грн. 

9. Розвиток IT - 3 000 000 грн. 

Завершення заходів та оплата КЗ 2020р .:  

- Організація дроблення коксу в цеху №1 - 147 491 грн., 

- Будівництво розливної машини в цеху №1 - 3 278 221 грн., 

- Придбання змінного обладнання посилання - 1 739 850 грн., 

- Капітальний ремонт крана № 48 г / п 10 тн - 278 723 грн., 

- Капітальний ремонт ж / д крана КЖДЕ-25 №587 з модернізацією - 707 080 грн., 

- Капітальний ремонт дизеля 6ЧН 21/21 (211Д-3М) тепловоза ТГМ-4 №0787 - 767 000 грн., 

- Капітальний ремонт градирні двосекційною №2 ЗОШ - 28 543 грн., 

- Придбання вогнетривів для капремонту печі вапняної печі - 4 886 744 - ПС Ф2. Заміна 4-х 

високовольтних комірок - 3 015 876 грн., 

- Програма заміни металевих порталів та високовольтних опор ПС Ф-2 - 914 288 грн., 

- Придбання крана №№14 СГП цеху №1 - 974 000 грн.,  

- Капітальний ремонт печі №28 - 654 811 грн.,   

- Капітальний ремонт печі №35 -1 009 714 грн., 

- Капітальний ремонт металоконструкцій естакади ГТШ від ЗОШ до цеху №4 - 314 895 

грн., 

- Заміна крана №154 г / п 5т. - 350 000 грн.,  

- Придбання градирні EVAPCO - AT28-428SP (Б / У) для ЕСЦ - 3 376 660 грн., 

- Придбання запасних частин для ремонту спектрометра -1 270 972 грн.,  

- Перенесення точок комерційного обліку Л-22, Л-405 ПС Ф-2 на сторону 150кВ -133 808 

грн.,  

- Програма модернізації насосних станцій ЕСЦ, АТ "ЗФЗ" - 4 929 390 грн.,  

- Обстеження та модернізація тиристорного перетворювача печі №15 цеху №2 - 55 200 

грн.,  

- Заміна електродвигунів аспіраційної системи ділянки виробництва вапна цеху №3, 2шт. 

(Димососи №2,4) - 46 910 грн., 

- Програма по влаштуванню упаковки вапна в біг-беги - 28 333 грн.,  

- Впровадження системи контролю та передачі даних витрат ПММ на АТ «ЗЗФ» - 107 879 

грн.,  - Капремонт г / о печей №№25-26 цеху №3 з заміною рукавів - 155 565 грн.,  

- Капремонт г / о печі 11 цеху №2 із заміною рукавних фільтрів - 275 780 грн., 

- Підключення аспіраційної установки від перепаду конвеєрів шихтового відділення цеху 

№1 до газопроводу сухих ГОУ печей №1-5 цеху №1 - 168 366 грн., 
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- Виконання приписів МНС посилання - 1 071 526 грн., 

- Придбання автомобіля вантажний самоскид (2 шт.) - 216 956 грн., 

- Заміна гідравлічного циліндра рукояті і паливної апаратури на екскаватор Хітачі-2 - 

82 473 грн., 

- Придбання серверного обладнання посилання - 1 387 822 грн.,   

- Придбання UPS для серверної - 308 900 грн., 

- Активне обладнання локальної мережі (комутатори) + Пасивне обладнання (оптика, і ін.) 

- 78 604 грн., 

- Придбання програмного забезпечення Microsoft - 447 230 грн.,  

- Придбання антивірусного ПО - 151 000 грн., 

- Оновлення парку друкуючих пристроїв - 130 909 грн., 

- Модернізація обчислювальної мережі підприємства - 3 881 грн. 

 

ЕКОЛОГIЧНI ПИТАННЯ: 

1. Капiтальний ремонт  газоочистки iмпульсної регенерацiї за печами 25-26  цеху № 3 з 

замiною рукавiв фiльтрувальних. Захiд виконано в повному обсязi (100%): придбано та 

здiйснено монтаж (замiна) 2304 фiльтрувальних рукавiв з голкопробивного нетканого 

полiефiрного полотна. 

Призначення: Забезпечення стабiльного, ефективного процесу очистки газопилових потокiв при 

виплавцi феросплавiв: викиди шкiдливих речовин в атмосферу в межах ГДВ - 14,23 мг/м3. 

Екологiчний ефект: Скорочення викидiв твердих речовин до 4,7 т/рiк. 

  

2. Капiтальний ремонт газоочистки печi 11 цеху № 2 виконано з замiною рукавiв 

фiльтрувальних. Захiд виконано в повному обсязi (100%): придбано та здiйснено монтаж 

(замiна) 2304  фiльтрувальних рукавiв з голкопробивного нетканого полiефiрного 

полотна. 

Призначення: Забезпечення стабiльного, ефективного процесу очистки газопилових потокiв при 

виплавцi феросплавiв: викиди шкiдливих речовин в атмосферу в межах ГДВ -  16,59 мг/м3. 

Екологiчний ефект: Скорочення викидiв твердих речовин до 5,8 т/рiк. 

 

3. Капiтальний ремонт  газоочистки iмпульсної регенерацiї за печами цеху № 4  гоу-2  з 

замiною рукавiв фiльтрувальних. Захiд виконано в повному обсязi (100%): придбано та 

здiйснено монтаж (замiна) 3432 фiльтрувальних рукавiв з голкопробивного нетканого 

полотна pps/pps 554 glaze cs31. 

Призначення: Забезпечення стабiльного, ефективного процесу очистки газопилових потокiв при 

виплавцi феросплавiв: викиди шкiдливих речовин в атмосферу в межах ГДВ - 9,34 мг/м3 

Екологiчний ефект: Скорочення викидiв твердих речовин до 8,67 т/рiк. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

У 2020 роцi дiяльностi пiдприємства перешкоджали наступнi проблеми: 

- незмiннiсть тенденцiї до зниження свiтових ринкових цiн i попиту на феросплави в 2018-

2020 роках (були незначнi полiпшення ситуацiї в серединi 2020 року, але потiм знову 

пiшов спад);  

- пандемiя COVID-19;  

- нестабiльна робота ринку електроенергiї та вiдключення енергоблокiв на атомних 
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електростанцiях, i як наслiдок, збiльшення цiни на електроенергiю;  

- проблеми в частинi вантажоперевезень транспортом (дефiцит рухомого складу "ЦТЛ" АТ 

"Укрзалiзниця", контейнерного парку, критих вагонiв АТ "Укрзалiзниця", простiй вагонiв 

i контейнерiв на станцiї - Запорiжжя Лiве, не задовiльний технiчний стан фiтингових 

платформ АТ "Укрзалiзниця");  

- чергове збiльшення тарифiв на контейнернi перевезення в 2020 роцi;  

- значна кiлькiсть законодавчих документiв i актiв, що регламентують дiяльнiсть 

пiдприємства, якi неоднозначно трактують однi й тi ж вимоги законодавства, часте 

внесення змiн до законодавчих документiв; 

- iншi. 

При цьому слiд звернути увагу на постiйне зростання тарифу на передачу електроенергiї, що 

почалося з моменту прийняття Закону України (липень 2019 року). 

НКРЕКП та Укренерго, використовуючи монополiю на послуги з передачi електроенергiї 

закладають перехресне субсидiювання у тариф на передачу для покриття тарифу на зелену 

електроенергiю, яка в 4-5 разiв дорожче за електроенергiю, яку виробляють iншi виробники. 

АТ "ЗФЗ" регулярно аналiзує всi змiни до постанов й прикладає зусилля для 

недопущення рiзкого зростання, яке вже призвело до зниження виробництва.  

В даних умовах АТ "ЗФЗ" увiйшло у 2021р. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу 

для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Фiнансування виробничої дiяльностi пiдприємства здiйснюється на пiдставi 

затверджених бюджетних планiв (рiчних, мiсячних).  

Пiдприємство мало можливiсть звертатися до банкiвських установ по кредитнi ресурси 

для виконання своєї дiяльностi, при цьому фактично цього не робило - власних обiгових коштiв 

було достатньо.  

Станом на 01.01.2021 року пiдприємство не мало заборгованостi за кредитами.  

У 2021 роцi пiдприємство має намiр не звертатися по банкiвськi кредити, 

використовувати власнi обiговi кошти.  

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Станом на 31.12.2020 вiдсутнi договори, зобов`язання по яким не було виконано в 

повному обсязi. З основними контрагентами Товариства договори пролонговано на 2021 рiк. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому) 

З метою пiдтримки рiвня успiшного розвитку пiдприємства, яке реалiзує новi технологiчнi та 

технiчнi рiшення в складнiй економiчнiй, полiтичнiй ситуацiї та пандемiї COVID-19 з 

нестабiльною роботою ринку електроенергiї та вiдключення енергоблокiв на атомних 

електростанцiях, i як наслiдок, збiльшення цiни на електроенергiю, виникала необхiднiсть 

посилення умов роботи пiдприємств: 

- постiйний пошук потенцiйних ринкiв збуту основної та iншої товарної продукцiї; 

- розробка нових технологiй, що дозволяють знизити поточнi витрати; 

- автоматизацiя розрахункiв, поступовий розвиток IT-технологiй. 

При виконаннi вищевказаних умов у АТ "ЗФЗ" можливий розвиток, а також фiнансування 
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масштабних iнвестицiйних проектiв, таких як будiвництво когенерацiйних установок. 

Стратегiя дiяльностi пiдприємства спрямована на збiльшення об'ємiв виробництва за 

рахунок пошукiв нових покупцiв, виходу на мiжнароднi ринки збуту, впровадження 

запланованих iнвестицiйних програм, проведення капiтальних ремонтiв. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

На АТ "ЗФЗ" постiйно проводиться дослiдницька робота i впроваджуються у  

виробництво рiзноманiтнi новаторськi розробки, якi сприяють економiї паливно-енергетичних 

ресурсiв, експлуатацiйних витрат на виробництво, покращують безпеку виробництва, екологiчнi 

умови роботи пiдприємства, збiльшують обсяг виробництва.       

Протягом 2020р. на АТ "ЗФЗ" були проведенi дослiдно-промисловi кампанiї: 

1. ВИКОРИСТАННЯ  КОКСУ КК ФР.25-80ММ НА ВИПЛАВЦI  ФЕРОСИЛIЦIЮ МАРКИ  ФС75. 

РЕЗУЛЬТАТ: Можливiсть використання коксу КК фр.25-80мм, часткова замiна дорогого коксу 

дешевшим, зниження собiвартостi продукцiї.  

ФIНАНСУВАННЯ - зазначена дослiдно-промислова кампанiя проводилася фахiвцями АТ "ЗФЗ" 

без залучення стороннiх органiзацiй. 

 

2. ПЕРЕБИРАННЯ ВЛАСНИМИ СИЛАМИ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ МЕТАЛЛОВМIСНИХ (ВСМ), 

ПЕРЕДАЧА ВСМ ЦЕХАМ ТА ПЕРЕПЛАВ НА ПЕЧАХ ЦЕХУ.  

РЕЗУЛЬТАТ: Зниження використання кремнiй вмiщуваної сировини,полiпшення ТЕП. 

ФIНАНСУВАННЯ - зазначена дослiдно-промислова кампанiя проводилася фахiвцями АТ "ЗФЗ" 

без залучення стороннiх органiзацiй. 

 

3. ПЕРЕРОБКА МАТЕРIАЛIВ ЦПШ 

РЕЗУЛЬТАТ: Зниження витрати електроенергiї, марганецьвмiсної сировини, стружки металевої. 

ФIНАНСУВАННЯ - зазначена дослiдно-промислова кампанiя проводилася фахiвцями АТ "ЗФЗ" 

без залучення стороннiх органiзацiй. 

 

4. РОЗЛИВАННЯ ФЕРОСИЛIКОМАРГАНЦЮ МНС25Р10 НА РОЗЛИВНОЇ МАШИНI ЦЕХУ №3. 

Результат: Зниження утворення вiдсiвiв при пiдготовцi МнС25Р10 фр.10-50мм. 

ФIНАНСУВАННЯ - зазначена дослiдно-промислова кампанiя проводилася фахiвцями ПАТ "ЗФЗ" 

без залучення стороннiх органiзацiй. 

 

 

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 

ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ  

ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА 

 ЗА 2016-2020 РОКИ 
 

Основні техніко-економічні показники 

Показник Од.вим. 2016 2017 2018 2019 2020 
% до 

2019 
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Показник Од.вим. 2016 2017 2018 2019 2020 
% до 

2019 

Обсяг виробництва промислової 

продукції (феросплави)  
тис.грн. 4 693 744 

4 566 196 
4 890 760 5 786 291 

4 406 386 

76,15 

Обсяг виробництва продукції з 

давальницької сировини  
тис.грн   543 078 976 485 188 893 

 
 

Темп росту до відповідного періоду 

минулого року 
% 109 109 115 102 74 72,55 

Обсяг реалізації (феросплави): тис.грн. 5 393 749 6 898 889 5 606 162 5 864 454 5 353 647 91,29 

в тому числі:  експорт, в т.ч. продаж 

українським покупцям для подальшого 

експорту 

тис.грн. 3 721 584 4 767 654 3 336 913 3 745 276 2 416 064 64,51 

Послуги з переробки давальницької 

сировини у феросплави 
тис.грн.  579 861 1 015 520 194 994   

Чистий прибуток (збиток) тис.грн. 174 841 1 648 339 125 264 -600 607 682 297 -113,60 

Дебіторська заборгованість, всього  тис.грн,  873 151 1 996 802 1 880 992 1 428 378 2 387 747 167,16 

Поточні зобов’язання і забезпечення , 

всього  
тис.грн. 2 127 461 

1 573 131 
1 374 755 1 606 276 1 731 399 107,79 

в т.ч,- до бюджету (прострочена) тис.грн. - - - - -   

- до пенсійного фонду (прострочена) тис.грн. - - - - -   

 

Споживання електричної енергії 

Показник 2016 2017 2018 2019 2020 
% до 

2019 

середньомісячне, млн. кВт.год 145,36 139,90 130,41 119,89 94,56 78,87 

обсяг споживання, млн. кВт.год 1 744,33 1 678,75 1 564,87 1438,69 1 134,02 78,82 

обсяг споживання, млн. грн. без ПДВ (з 

урахуванням реактивної е/е) 
2 305,2 2 739,8 2 457,05 2 231,65 1 574,10 70,53 

Показники з праці 

показники з праці 
Од. 

вим. 
2016 2017 2018 2019 2020 

% до 

2019 

Середньооблікова чисельність (з 

початку року), осіб 
чол. 3301 3076 3021 3096 2 947 95,2 

середньомісячна зарплата одного 

працівника, грн. 
грн. 6 724 8 267 11 803 13 767 12 936 94 

заборгованість по виплаті зарплати, 

грн. 
тис. грн - - 

- 
- 

- 
- 

дані на кінець звітного періоду 
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IV. Інформація про органи управління 
Орган управління Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Загальнi Збори акцiонерiв є Вищим 

органом Товариства. 

Акцiонери: фiзичнi та юридичнi особи. 

Станом на 31.12.20р. загальна кiлькiсть 

акцiонерiв АТ "ЗФЗ" складає 26 108 

осiб, а самє: 

- кiлькiсть фiзичних осiб - 26 058  

- кiлькiсть юридичних осiб - 47 

- кiлькiсть спiввласникiв - 

фiзичних осiб - 3 

У Загальних зборах можуть брати 

участь особи, включенi до перелiку, якi 

є власниками голосуючих акцiй та 

зареєструвалися для участi у загальних 

зборах або їх представники. На 

Загальних зборах за запрошенням 

особи, яка скликає Загальнi збори, 

також можуть бути присутнi 

представник незалежного аудитора 

(аудиторської фiрми) Товариства та 

посадовi особи Товариства незалежно 

вiд володiння ними акцiями цього 

Товариства, представник органу, який 

вiдповiдно до Статуту представляє 

права та iнтереси трудового колективу.  

У Загальних зборах можуть брати 

участь особи, включенi до перелiку, якi 

є власниками голосуючих акцiй та 

зареєструвалися для участi у загальних 

зборах або їх представники. 

Перелiк акцiонерiв та їх представникiв, 

що зареєструвались для участi у 

загальних зборах акцiонерiв 

Товариства",  якi були призначенi на 15 

сiчня 2020р. за пiдсумками роботи 

Товариства у 2018 роцi, та якi не 

вiдбулися у зв"язку з вiдсутнiстю 

кворуму: 

1. Зотова Тетяна Михайлiвна 

(Україна) 

2. ДземiшкевичТетяна Павлiвна 

(Україна) 

3. Дземiшкевич Сергiй 

Едмундович (Україна) 

4. Лабунець Алла Сергiївна 

(Україна) 

5. The Bank of New York Mellon 

(New York)  - представник 

Лейцюсь Оляна Вiкторiвна  

6. Мiнака Олександр Васильович 

(Україна) 

7. АТ "Закритий 

недеверсифiкований венчурний 

корпоративний iнвестицiйний 

фонд "Аванпост"(Україна) - 

представникЧернов Олександр 

Семенович 

8. Чубирь Марiя Григорiвна 

(Україна) 

9. Кадомцев Василь Федорович 

10. ТОВ "Навiгатор - Iнвест" 

(Україна) - представник Чернов 

Олександр Семенович 

11. Лебеденко Валентина 

Олександрiвна (Україна) 

12. Михайлова Зiнаїда Василiвна 

(Україна) 

13. ТОВ " ТВIН-ТРЕЙД" (Україна) - 

представник Чернов Олександр 

Семенович 

14. Лiснiчий Констянтин 

Миколайович (Україна) - 

представник Чернов Олександр 
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Семенович 

 

15. Кисильова Надiя Петрiвна 

(Україна) 

16. Заболотний Iгор Петрович 

(Україна) - представник Чернов 

Олександр Семенович 

17. Шептицький Iгор Михайлович 

(Україна) 

18. Добровольска Нiна 

Олександрiвна (Україна) 

19. Бударiна Валентина Григорiвна 

(Україна) 

20. Новiков Михайло Федорович 

(Україна) 

21. Пилявська Лiдiя Iванiвна 

(Україна) 

22. 22 . Гембач Володимир 

Iванович (Україна) 

23. Волiк Андрiй Володимирович 

(Україна) 

24. Яцун Сергiй Iванович (Україна) 

25. Рубан Олександр Михайлович 

(Україна) 

26. Рослик Тетяна Сергiївна 

(Україна) 

27. Макарова Надiя Константинiвна 

(Україна) 

28. Киценко Iрина Генахiвна 

(Україна) 

29. Борисов Олександр Iванович 

(Україна) 

30. Малiнчiк Лiдiя Василiвна 

(Україна) 

31. Романенко Наталiя Iванiвна 

(Україна)  

Наглядова Рада 

Товариства 

Наглядова рада обирається 

Загальнимизборами виключно шляхом 

кумулятивного голосування у кiлькостi 

8 членiв строком на 3 роки. До складу 

Наглядової ради входять Голова 

Наглядової ради та члени Наглядової 

ради. 

1. Лахно Вадим Сергiйович - Голова 

Наглядової Ради -  представник 

акцiонера SOLTEX LIMITED 

2. Шепель Iван Анатолiйович - член 

Наглядової Ради -  представник 

акцiонера MATRIMAX LIMITED 

3. Iгнатюк Кирило Володимирович - 

член Наглядової Ради - 

представник акцiонера 

MATRIMAX LIMITED 

4. Трипольський Георгiй Олегович - 

член Наглядової Ради - 

представник акцiонера TAPESTA 

LIMITED 

5. Жуков Василь В'ячеславович - член 
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Наглядової Ради - представник 

акцiонера WALLTRON LIMITED 

6. Андрощук Олексiй Володимирович 

- член Наглядової Ради - 

представник акцiонера SOLTEX 

LIMITED 

7. Троїцька Тамара Миколаївна - член 

Наглядової Ради  - представник 

акцiонера SOLTEX LIMITED 

8. Iщенко Дiана Олександрiвна - член 

Наглядової Ради - представник 

акцiонера SOLTEX LIMITED 

 

Ревiзiйна комiсiя Члени Ревiзiйної комiсiї обираються 

Загальними зборами акцiонерiв 

виключно шляхом кумулятивного 

голосування з числа фiзичних осiб, якi 

мають цiвiльну дiєздатнiсть, у складi 8 

осiб строком на 3 роки. 

1. Живага Ольга Володимирiвна 

2. Єсiпова Анна Миколаївна 

3. Абрамов Олександр 

Олександрович 

4. Капука Андрiй Вiкторович 

5. Овчиннiкова Марина Вiкторiвна 

6. Толочко Антон Анатолiйович 

7. Гнатюк Олександр Вiталiйович 

8. Мацiпура Андрiй Васильович 

 

Правлiння Правлiння складається з 9 членiв ( у 

тому числi Голова Правлiння). , якi 

обираються Наглядовою Радою 

Товариства строком на 3 роки. 

1. Голова Правлiння - Кравченко 

Павло Олександрович 

2. Член Правлiння - Гордiєнко Тетяна 

Вiкторiвна  

3. Член Правлiння - Бай Олена 

Анатолiївна 

4. Член Правлiння - Дячко Олена 

Вiкторiвна  

5. Член Правлiння - Качко Олег 

Валерiйович 

6. Член Правлiння-  Ковтун Микола 

Iванович 

7. Член Правлiння - Лiхобiцька 

Леонора Володимирiвна 

8. Член Правлiння - Малiєнко Дмитро 

Леонiдович 

 

У члена Правлiння Балашова С.М. було 

припинено повноваження 16.12.2019р. 

у зв"язку зi смерттю. Замiсть 

звiльненної особи нiкого не 

призначено. 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової Ради Лахно Вадим Сергiйович 0 д/в 0 
д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

17.04.2019, до 

припинення 

повноважень 

згiдно 

чинного 

законодавст

ва до 

19.04.2021р 

Опис: 

17.04.2019р. вiд  СОЛТЕКС ЛIМIТЕД (SOLTEX LIMITED) - акцiонера АТ "ЗФЗ" , емiтентом отримано повiдомлення вх. № 24 вiд 17.04.2019р.  про 

замiну члена Наглядової Ради АТ "ЗФЗ" - представника акцiонера СОЛТЕКС ЛIМIТЕД (SOLTEX LIMITED), а саме: вiдкликано ( припинено 

повноваження)  Члена (Голови) Наглядової Ради  Дунича Максима Олеговича (особлива iнформацiя вiд 17.04.2019р.) 

Рiшенням Наглядової Ради вiд 25.04.2019 р. посадова особа обрана Головою Наглядової Ради  

Особа не є незалежним директором.  

Керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; органiзує 

пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; пiдписує протоколи 

засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядової радою або складенi на виконання прийнятого Наглядову 

радою рiшення; пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 

представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й 

управлiння та з третiми особами; виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi "Про Наглядову раду" та iнших 

внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.  Немає непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Посадова особа є акцiонером Товариства. Iнформацiї щодо 

року народження, освіти, стажу роботи, попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ 

посадовою особою не надано. 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

2 

Член Наглядової Ради Шепель Iван Анатолiйович 1977 
Виша. Нацiональна 

гiрнича академiя. 
0 

д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Обрано членом Наглядової ради як представник акцiонера МАТРIМАКС ЛIМIТЕД (MATRIMAX LIMITED). Особа не є незалежним директором.  

Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях 

Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; обиратися секретарем на 

засiданнях Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; виконує iншi функцiї, 

якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi "Про Наглядової раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi 

для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа обрана рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". Немає непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Посадова особа не є акцiонером Товариства. Змiн на посадi 

протягом звiтного року не вiдбувалось.  

Iнформацiї щодо стажу роботи, попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою 

не надано. 

 

3 

Член Наглядової Ради 
Трипольський Георгiй 

Олегович 
0 д/в 0 

Iнформацiя наведена в 

описi  

06.08.2019, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

06.08.2019р. вiд ТАПЕСТА ЛIМIТЕД (TAPESTA LIMITED) - акцiонера АТ "ЗФЗ" , емiтентом отримано повiдомлення вх. № 1234 вiд 06.08.2019р. про 

замiну члена Наглядової Ради АТ "ЗФЗ" - представника акцiонера ТАПЕСТА ЛIМIТЕД (TAPESTA LIMITED), а саме: керуючись ст. 53 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI призначено (набуто повноважень) на посаду члена Наглядової Ради АТ "ЗФЗ" - 

представника акцiонера ТАПЕСТА ЛIМIТЕД (TAPESTA LIMITED) Трипольського Георгiя Олеговича.  

Трипольський Г.О., як представник акцiонера ТАПЕСТА ЛIМIТЕД (TAPESTA LIMITED) , набув повноважень в складi Наглядової ради замiсть Трояна 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

Михайла Михайловича, якого було обрано до Наглядової ради, як представника акцiонера ТАПЕСТА ЛIМIТЕД (TAPESTA LIMITED) , рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року. Члена Наглядової Ради призначено до закiнчення строку повноважень, на який було 

призначено замiненого Члена Наглядової Ради Товариства, тобто до 19.04.2021р. Посадова особа не є акцiонером Товариства 

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

Особа не є незалежним директором.  

Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях 

Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; обиратися секретарем на 

засiданнях Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; виконує iншi функцiї, 

якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi "Про Наглядової раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi 

для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагорода, в тому числi в натуральнiй 

формi, не виплачувалась. 

Попередні посади протягом останіх 5 років:  

ТОВ "IСТВАН, 35142308, Головний спецiалiст-юрисконсульт вiддiлу перспективних корпоративних проектiв Управлiння корпоративних прав 

Департаменту з корпоративних активiв (ТОВ "IСТВАН", код ЄДРПОУ 35142308, 01023, м.Київ, вул. Мечникова, 2); 

Директор (ТОВ "ГЕНАВIА-IНВЕСТ", код ЄДРПОУ 33114771, 49005, м. Днiпро, вул. Писаржевського, 1-А; ТОВ "ГАЛС-ТРЕЙД IНКОМ", код ЄДРПОУ 

35209702, 01004, м.Київ, вул. Шовковична, 38; ДП "Гарант К", код ЄДРПОУ 32162211, 04057, м.Київ, вул. Дегтярiвська, 31), 

Спецiалiст вiддiлу депозитарної дiяльностi (ТОВ "Фонд-Маркет", код ЄДРПОУ 34412655, 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, будинок 36 лiтера "Б")  

Член Наглядової ради (ПАТ "НАСК "ОРАНТА", код ЄДРПОУ 00034186, 02081, м.Київ, вул. Здолбунiвська, будинок 7-Д; ПрАТ "СК Укрпромгарант", код 

ЄДРПОУ 31549726, 49005, м. Днiпро, вул. Писаржевського, 1-А; ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" код ЄДРПОУ 05393116, 49081, м. Днiпро, вул. Столєтова, 21) 

Iнформацiї щодо освiти, рока народження, стажу роботи,  АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 

4 

Член Наглядової Ради Жуков Василь В'ячеславович 0 д/в 0 
д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Обрано членом Наглядової ради як представник акцiонера УОЛТРОН ЛIМIТЕД (WALLTRON LIMITED). Особа не є незалежним директором.  

Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях 

Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; обиратися секретарем на 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

засiданнях Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; виконує iншi функцiї, 

якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi "Про Наглядової раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi 

для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа обрана рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". Немає непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Посадова особа не є акцiонером Товариства.  

Iнформацiї щодо рока народження, освіти, стажу роботи, попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах 

АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

5 

Член Наглядової Ради 
Андрощук Олексiй 

Володимирович 
1973 

Вища. Державна 

металургiйна 

академiя 
24 

д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Обрано членом Наглядової ради як представник акцiонера СОЛТЕКС ЛIМIТЕД (SOLTEX LIMITED) Особа не є незалежним директором.  

Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях 

Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; обиратися секретарем на 

засiданнях Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; виконує iншi функцiї, 

якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi 

для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.  

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ".  Винагорода, в 

тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.   

Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Стаж роботи 24 роки. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

Посадова особа є акцiонером Товариства 

Iнформацiї щодо попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано.    

 

6 

Член Наглядової Ради Троїцька Тамара Миколаївна 1969 

Вища.Нацiональна 

академiя легкої 

промисловостi. 

Київський державний 

унiверситет iм. Т.Г. 

Шевченка. 

32 
д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Особа обрана членом Наглядової ради як представник акцiонера СОЛТЕКС ЛIМIТЕД (SOLTEX LIMITED) .Особа не є незалежним директором.   

Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях 

Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; обиратися секретарем на 

засiданнях Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; виконує iншi функцiї, 

якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi 

для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.  

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ".  Винагорода, в 

тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Стаж роботи 32 роки  

Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Iнформацiї щодо попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

Посадова особа є акцiонером Товариства. 

 

7 

Член Наглядової Ради 
Iгнатюк Кирило 

Володимирович 
1978 

Вища. Украiнський 

Хiмiко-

технологiчний 

Унiверситет 

19 
д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Обрано членом Наглядової ради як представник акцiонера МАТРIМАКС ЛIМIТЕД (MATRIMAX LIMITED). Особа не є незалежним директором.  



54 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях 

Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; обиратися секретарем на 

засiданнях Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; виконує iншi функцiї, 

якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi "Про Наглядової раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi 

для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.  

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ".  Немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Загальний стаж роботи 19 рокiв 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Особа є секретарем Наглядової Ради. 

Iнформацiї щодо попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

Посадова особа є акцiонером Товариства. 

8 

Член Наглядової Ради Iщенко Дiана Олександрiвна 1966 

Вища. Київський 

державний 

унiверситет iм Т.Г. 

Шевченка 

36 
д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Посадова особа - представник акцiонера СОЛТЕКС ЛIМIТЕД (SOLTEX LIMITED). Особа не є незалежним директором.  

Має право приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийняттi рiшень по питанням порядку денного на засiданнях 

Наглядової ради Товариства; вносити пропозицiї з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; обиратися секретарем на 

засiданнях Наглядової ради Товариства; брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; виконує iншi функцiї, 

якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi "Про Наглядової раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi 

для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.  

Стаж роботи 36 рокiв. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". 

Посадова особа не є акцiонером Товариства. 

Iнформацiї щодо попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

 Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась 

9 Член Ревiзiйної комiсiї Овчиннiкова Марина 1969 Вища. Запорiзький 28 д/н, д/н, Iнформацiя 19.04.2018, до 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

Вiкторiвна машинобудивний 

iнститут iм. В.Я. 

Чубаря.. 

Мiжнародний 

iнститут 

менеджменту. 

вiдсутня припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства 

України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi: 

- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також 

каси та майна; 

- розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 

- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; 

- готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; 

- вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлення зловживань посадових осiб Товариства; 

- повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань 

недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. 

Посадова особа не є акцiонером Товариства. 

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". 

Iнформацiї щодо попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

Стаж таж роботи 28 рокiв. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.  

Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

10 Член Ревiзiйної комiсiї Єсiпова Анна Миколаївна 1980 

Вища. 

Приднiпровська 

державна академiя 

будiвництва та 

архiтектури 

22 
д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства 

України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi: 

- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також 

каси та майна; 

- розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 

- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; 

- готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; 

- вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлення зловживань посадових осiб Товариства; 

- повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань 

недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. 

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". 

Стаж роботи 22 рокiв. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Посадова особа не є акцiонером Товариства 

Iнформацiї щодо попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.  

Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

11 

Член Ревiзiйної комiсiї 
Живага Ольга 

Володимирiвна 
1978 

Вища. 

Приднiпровська 

державна академiя 

будiвництва та 

архiтектури 

0 
д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства 

України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi: 

проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також каси та 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

майна; 

розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 

здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; 

готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; 

вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення 

зловживань посадових осiб Товариства; 

повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань 

недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. 

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". 

Посадова особа не є акцiонером Товариства. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiї щодо стажу роботи, попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою 

не надано. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.  

12 

Член Ревiзiйної комiсiї 
Абрамов Олександр 

Олександрович 
0 д/в 0 

д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства 

України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi: 

- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також 

каси та майна; 

- розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 

- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; 

- готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; 

- вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлення зловживань посадових осiб Товариства; 

- повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань 

недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiї щодо року народження, стажу роботи,освiти, попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах 

АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

Посадова особа не є акцiонером Товариства. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.  

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". 

Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.  

Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

13 

Член Ревiзiйної комiсiї Капука Андрiй Вiкторович 0 д/в 0 
д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства 

України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi: 

- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також 

каси та майна; 

- розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 

- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; 

- готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; 

- вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлення зловживань посадових осiб Товариства; 

- повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань 

недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. 

Посадова особа не є акцiонером Товариства. 

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

Iнформацiї щодо року народження, стажу роботи,освiти, попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах 

АТ ЗФЗ посадовою особою не надано. 

14 

Член Ревiзiйної комiсiї 
Толочко Антон 

Анатолiйович 
1984 

Вища. Київський 

нацiональний 

унiверситет iм. 

Тараса Шевченко 

0 
д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Опис: 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства 

України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi: 

- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також 

каси та майна; 

- розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 

- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; 

- готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; 

- вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлення зловживань посадових осiб Товариства; 

- повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань 

недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. 

Посадова особа не є акцiонером Товариства. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.  

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". 

Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.  

Iнформацiї щодо стажу роботи, попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою 

не надано. 

Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

15 Член Ревiзiйної комiсiї 
Гнатюк Олександр 

Вiталiйович 
1980 

Вища. Одеський 

нацiональний 

унiверситет iм. 
0 

д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

Мечникова згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства 

України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi: 

- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також 

каси та майна; 

- розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 

- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; 

- готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; 

- вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлення зловживань посадових осiб Товариства; 

- повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань 

недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. 

Посадова особа не є акцiонером Товариства. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.  

Iнформацiї щодо стажу роботи, попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою 

не надано.  

Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

16 

Член Ревiзiйної комiсiї Мацiпура Андрiй Васильович 1982 
Вища. Нацiональний 

горний унiверситет 
0 

д/н, д/н, Iнформацiя 

вiдсутня 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства 

України, Статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi: 

- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також 

каси та майна; 

- розглядати кошториси витрат та плани Товариства; 

- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; 

- готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; 

- вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлення зловживань посадових осiб Товариства; 

- повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань 

недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. 

Посадова особа не є акцiонером Товариства. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.  

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". 

Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.  

Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Iнформацiї щодо стажу роботи, попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв, займання посад на iнших пiдприємствах АТ ЗФЗ посадовою особою 

не надано. 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

17 Голова Правлiння 
Кравченко Павло 

Олександрович 
1957 

Вища. Харкiвське 

гвардiйське више 

танкове командне 

училище 15.07.1979 р.                     

- Державний 

iнститут 

пiдготовки та 

перепiдготовки 

кадрiв 

промисловостi-                         

44 
ПАТ "ЗФЗ", 00186542, Голова 

Правлiння ПАТ "ЗФЗ" 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

18.05.2005 р. 

Опис: 

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента  - Голова Правлiння АТ "ЗФЗ" безпосередньо i через сформований апарат здiйснює поточне 

управлiння Товариством, забезпечує ефективне використання i збереження майна Товариства. 

 Виконує наступнi функцiї та обов'язки щодо органiзацiї i забезпечення дiяльностi    Товариства:  

- органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних технологiй;  

- налагоджує  юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства;  

- забезпечує Товариство квалiфiкованими кадрами;  

- органiзовує впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов для 

високопродуктивної працi в Товариствi;  

- виконує функцiї та обов'язки, покладенi на нього Статутом Товариства, внутрiшнiми нормативними документами Товариства та дiючим 

законодавством.  

Керiвник пiдзвiтний вищому органу АТ "ЗФЗ", Наглядової радi та Ревiзiйнiй комiсiї здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю 

Товариства (у т.ч. здiйснення керiвництва роботою виконавчого органу Товариства - Правлiння АТ) та несе вiдповiдальнiсть за її результати; 

визначає функцiональнi обов`язки членiв Правлiння; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; 

представляє АТ "ЗФЗ" в його вiдносинах з iншими особами; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Правлiння, 

норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; виконує iншi повноваження, покладеннi на нього як на керiвника 

пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою.  

Займає посади: 

- Голови Ради директорiв "УкрФА" (код ЄДРПОУ 2475271, 49070, м.Днiпропетровськ, пл.Ленiна, 1); 

- Почесного Президента ТОВ "Баскетбольний клуб "Ферро-ЗНТУ"(код ЄДРПОУ 36064891, 69035, м.Запорiжжя, вул. Правди, буд. 39) 

 Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, понад заробiтної плати не виплачувалась. Протягом 2020 року дохiд у виглядi заробiтної плати 

отриман у розмiрi 1 876 159,47 грн. 

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". Немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Стаж роботи 44 роки 

Станом на теперешнiй час займає посаду Голови Правлiння АТ "ЗФЗ". Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.  

Попереднi посади: Голова Правлiння ПАТ "ЗФЗ". 

18 
Член Правлiння - 

Головний бухгалтер 

Гордiєнко Тетяна 

Вiкторiвна 
1960 

Вища. Харкiвський 

iнженерно-

економiчний 
38 

ПАТ "ЗФЗ", 00186542, 

Головний бухгалтер 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

iнститут згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

У складi Правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, 

вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової 

ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної 

комiсiї товариства.  

Забезпечує: 

- ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, прийнятими на пiдприємствi облiкової 

полiтики, планом рахункiв; 

- дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку,  

- складання та подання у встановленi строки фiнансової, статистичної, податкової звiтностi.  

Контролює своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй на пiдставi первинних документiв. Контролює 

виконання вимог законодавства щодо своєчасного перерахування податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв. Приймає участь в оформленнi 

матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, розкрадання та псування активiв пiдприємства. Вживає заходiв по 

попередженню нестач, розкрадання та псування активiв пiдприємства, незаконної витрати коштiв пiдприємства, порушень фiнансового та 

господарського законодавства. 

Даних щодо отримання винагороди понад заробiтну плату немає. Протягом 2020 року дохiд у виглядi заробiтної плати отримано у розмiрi                       

409 736,72 грн.  

Стаж роботи 38 рокiв 

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом АТ "ЗФЗ".  Немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа є акцiонером 

Товариства. 

Станом на теперешнiй час займає посаду Головного бухгалтера пiдприємства. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.  

Попереднi посади: Головний бухгалтер ПАТ "ЗФЗ". 

19 Член Правлiння Качко Олег Валерiйович 1981 

Вища. Нацiональний 

гiрничий 

унiверситет 
17 

ПАТ "ЗФЗ", 00186542, 

заст.Голови Правлiння - 

комерцiйний директор 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента - член правлiння - заступник Голови Правлiння з фiнансiв АТ "ЗФЗ" 

- здiйснює керiвництво планово-економiчним вiддiлом, вiддiлом фiнансового планування  та фiнансовим вiддiлом.  

- здiйснює контроль за  фiнансовим планом пiдприємства, бере до уваги найбiльш рацiональне використання фiксованих i обiгових коштiв 

- бере участь у складаннi планiв реалiзацiї продукцiї 

- аналiзує фiнансово - господарську дiяльнiсть пiдприємства. 

- здiйснює контроль за виконанням фiнансового плану. 

- разом з пiдроздiлами i службами вивчає претензiї i покарання для покупцiв та замовникiв.   

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, 

вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової 

ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної 

комiсiї товариства.  

 Даних щодо отримання винагороди понад заробiтну плату немає. Протягом 2020 року дохiд у виглядi заробiтної плати отримано у розмiрi                                

729 197,50 грн.   

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ".  Немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа не є акцiонером 

пiдприємства. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.  

Стаж роботи 17 рокiв 

Станом на теперiшнiй час обiймає посаду заступника Голови Правлiння з фiнансiв.  

Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ <ЗФЗ> заст.Голови Правлiння з фiнансiв, начальник управлiння фiнансового 

планування,заст.Голови Правлiння - комерцiйний директор 

20 

Член Правлiння Бай Олена Анатолiївна 1975 

Вища. Нацiональна 

гiрнича академiя 

України 
23 

ПАТ "ЗФЗ", 00186542,  ПАТ 

"Запорiзький завод 

феросплавiв" заступник 

Голови Правлiння  з 

розвитку 

 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, 

вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної 

комiсiї товариства.  

повноваження та обов'язки посадової особи емiтента  - член Правлiння АТ "ЗФЗ": 

- визначає, планує та координує роботу з господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства в сферi матерiально-технiчного забезпечення, 

придбання, збереження та облiку сировини, збуту готової продукцiї та надання послуг за договорами поставок; 

- забезпечує ефективне використання матерiальних та фiнансових ресурсiв, зниження їх витрат, прискорення обiгу оборотних коштiв; 

- органiзує роботу пiдлеглих служб та структурних пiдроздiлiв на етапi розробки загальнозаводських задач; 

- проводить переговори з контрагентами пiдприємства по господарським операцiям, заключає господарськi договори, забезпечує виконання 

договiрних зобов'язань; 

-  здiйснює контроль з виконання плану реалiзацiї продукцiї, а також матерiально-технiчного забезпечення виробництва;  

- контролює виконання плану фiнансових надходжень; 

-  здiйснює контроль за  витратами оборотних коштiв, ведення ефективної маркетингової полiтики. 

Даних щодо отримання винагороди понад заробiтну плату немає. Протягом 2020 року дохiд у виглядi заробiтної плати отримано у розмiрi                               

831 182,09 грн.  

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ".  

Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Стаж роботи 23 роки. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа не є акцiонером Товариства. 

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ комерцiйний банк "Приватбанк" заступник керiвника бiзнеса - начальника 

департаменту перед i пiслятендерної роботи Бiзнес бюджетування промислових i комерцiйних пiдприємств Головного Офiса;ТОВ "Би Ти 

Солюшинс" заступник директора по проведенню тендерiв;ПАТ "ЗФЗ" заступник Голови Правлiння з розвитку,заступник Голови Правлiння - 

комерцiйний директор.   

Станом на теперешнiй час займає посаду заст. Голови Правлiння - Комерцiйного директора АТ "ЗФЗ". 

 

21 
Член Правлiння 

Малiєнко Дмитро 

Леонiдович 
1980 

Вища. Запорiзька 

державна iнженерна 

академiя 
21 

ПАТ "ЗФЗ", 00186542, 

Начальник плавильного цеху 

№2 ПАТ "ЗФЗ". 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

 

22 

Член Правлiння Ковтун Микола Iванович 1958 

Вища. Запорiзький 

Нацiональний 

Технiчний 

Унiверситет 

41 
ПАТ "ЗФЗ", 00186542, 

Головний iнженер ПАТ "ЗФЗ" 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

       Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента  - член Правлiння - Заступник технiчного директора з транспорту: 

- проводить поточне управлiння виробничої дiяльностi  автотранспортного цеху, цеху переробки шлакiв, залiзничного цеху. 

- здiйснює контроль за переробкою шлакiв по фракцiям згiдно з затвердженим планом ; 

- контролює якiсть обслуговування i безперервного надання пiдроздiлам цехiв пiдприємства  автотранспортної технiки; 

- здiйснює контроль за органiзацiєю прийняття, вiдправки, формування та розформування i маневрiв поїздiв, подачi та очищення вагонiв в 

цеха, зважування i дозування вантажiв у вагонах, забезпечення цехiв вагонами для вiдвантаження готової продукцiї. 

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, 

вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової 

ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної 

комiсiї товариства.  

 Даних щодо отримання винагороди понад заробiтну плату немає.  

Протягом 2020 року дохiд у виглядi заробiтної плати отриман у розмiрi  403 738,22 грн. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". Немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа є акцiонером 

пiдприємства. 

Стаж роботи 41 рокiв 

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ЗФЗ" - головний iнженер пiдприємства, заступник технiчного директора з 

транспорту. 

Станом на теперешнiй час займає посаду заступник Технiчного директора з транспорту АТ "ЗФЗ". 

 

23 Член Правлiння 
Лiхобiцька Леонора 

Володимирiвна 
1959 

Вища. - Запорiзький 

iндустрiальний 

iнститут. -
37 

ПАТ "ЗФЗ", 00186542, 

Заступник технiчного 

директора з охорони 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 



67 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

 Запорiзька 

державна iнженерна 

академiя 

навколишнього середовища згiдно чинного 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента  - член Правлiння - Заступника технiчного директора з охорони навколишнього середовища 

АТ "ЗФЗ": 

- контролює утримання природоохоронних споруд в працездатному станi, вiдповiдно до вимог технiчних параметрiв та безпеки; 

- органiзує i контролює експлуатацiю природоохоронних споруд цехiв пiдприємства вiдповiдно до дiючих правил, iнструкцiй та норм; 

- контролює виконання ремонтiв природоохоронних об'єктiв; 

- органiзує розвиток та технiчне удосконалення природоохоронних споруд пiдприємства пiдставi впровадження сучасної технологiї, технiки 

та устаткування; 

- органiзує розробку заходiв, що спрямованi на зниження забруднення навколишнього середовища вiд впливу виробництва; 

- контролює обiг вiдходiв (утворення, зберiгання, утилiзацiю); 

- органiзує та контролює планування робiт, формування замовлень ТМЦ та виконання бюджету по пiдлеглим пiдроздiлам; 

- визначає обов'язки та роль служб i пiдроздiлiв в органiзацiї роботи з охорони природи та забезпечує природоохоронну дiяльнiсть 

пiдприємства вiдповiдно до норм дiючого природоохоронного законодавства; 

- забезпечує розробку, узгодження дозвiльних документiв, що забезпечують санкцiоноване виробництво. 

Даних щодо отримання винагороди понад заробiтну плату немає.  

Протягом 2020 року дохiд у виглядi заробiтної плати отримано у розмiрi  464 937,77 грн.  

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". Немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа не є акцiонером 

Товариства. 

Стаж роботи 37 рокiв. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. 

Станом на теперешнiй час займає посаду Заступника технiчного директора з охорони навколишнього середовища 

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ЗФЗ" - головний спецiалiст з охорони навколишнього середовища, заступник 

технiчного директора з охорони навколишнього середовища, заступник Голови Правлiння з охорони наколишнього середовища. 

 

24 Член Правлiння Дячко Олена Вiкторiвна 1968 

Вища. Запорiзький 

iндустрiальний 

iнститут 
37 

ПАТ "ЗФЗ", 00186542, 

Начальник вiддiлу збуту 

19.04.2018, до 

припинення 

повноважень 

згiдно чинного 
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№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

законодавства 

до 19.04.2021р 

Опис: 

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента  - член Правлiння - начальник вiддiлу збуту АТ "ЗФЗ" 

- планує, органiзує та контролює роботу вiддiлу збуту пiдприємства.  

- розробляє, реалiзує i органiзовує вiдвантаження товарної та iнших продукцiї на покупця, вiдповiдно до встановленого порядку на пiдприємствi. 

- вживає заходи для своєчасного укладання договорiв з постачальниками та клiєнтами, для розширення економiчних зв'язкiв. 

-   здiйснює контроль виконання плану реалiзацiї продукцiї i надання послуг. 

-   органiзовує монiторiнг ринку, з метою  пошуку клiєнтiв для сбуту продукцiї, яка  не розповсюджена (поза заказiв), вiдповiдно до затвердженного 

плана виробництва i вiдвантаження на мiсяць. 

У складi правлiння приймає участь в засiданнях правлiння, в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю товариства, 

вирiшує питання, пов`язанi з поточною дiяльнiстю товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової 

ради. У складi правлiння пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень, сприяє дiльностi ревiзiйної 

комiсiї товариства.  

Даних щодо отримання винагороди понад заробiтну плату немає.  

Протягом 2020 року дохiд у виглядi заробiтної плати отримано у розмiрi 382 503,29 грн.  

Стаж роботи 38 рокiв. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.  

Посадова особа обрана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2018 року на термiн, передбачений статутом  АТ "ЗФЗ". Немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Посадова особа є акцiонером 

Товариства. 

 Особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв посаду: ПАТ <ЗФЗ>Начальник вiддiлу збуту.  Станом на теперешнiй час є також начальником вiддiлу 

збуту. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

або повне найменування юридичної особи  

 Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової Ради Лахно Вадим Сергiйович 10 0,00000044 10 0 

Член Наглядової Ради Шепель Iван Анатолiйович 0 0 0 0 

Член Наглядової Ради Трипольський Георгiй Олегович 0 0 0 0 

Член Наглядової Ради Жуков Василь В'ячеславович 0 0 0 0 

Член Наглядової Ради Андрощук Олексiй Володимирович 5 0,00000022 5 0 

Член Наглядової Ради Троїцька Тамара Миколаївна 5 0,00000022 5 0 

Член Наглядової Ради Iгнатюк Кирило Володимирович 11 0,00000048 11 0 

Член Наглядової Ради Iщенко Дiана Олександрiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Овчиннiкова Марина Вiкторiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Єсiпова Анна Миколаївна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Живага Ольга Володимирiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Абрамов Олександр Олександрович 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Капука Андрiй Вiкторович 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Толочко Антон Анатолiйович 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Гнатюк Олександр Вiталiйович 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Мацiпура Андрiй Васильович 0 0 0 0 

Голова Правлiння Кравченко Павло Олександрович 0 0 0 0 

Член Правлiння - Головний 

бухгалтер 

Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 320 0,00001404 320 0 

Член Правлiння Качко Олег Валерiйович 0 0 0 0 

Член Правлiння Бай Олена Анатолiївна 0 0 0 0 

Член Правлiння Малiєнко Дмитро Леонiдович 0 0 0 0 

Член Правлiння Ковтун Микола Iванович 1 488 0,00006527 1 488 0 

Член Правлiння Лiхобiцька Леонора Володимирiвна 0 0 0 0 

Член Правлiння Дячко Олена Вiкторiвна 340 0,00001492 340 0 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Стратегiя дiяльностi пiдприємства спрямована на збiльшення об'ємiв виробництва за 

рахунок пошукiв нових покупцiв, виходу на мiжнароднi ринки збуту, впровадження 

запланованих iнвестицiйних програм, проведення капiтальних ремонтiв 

 

Основнi стратегiчнi напрямки розвитку заводу: 

1. Поетапна змiна конструкцiї печей - перехiд на вiдкритi печi. 

2. Змiна логiстики роботи зi вторинною сировиною 

- Програма органiзацiї переробки шлаку на територiї заводу 

- Програмою передбачається опрацювання можливих варiантiв розмiщення ДСК для 

роботи зi шлаками (розмiщення, переробка, реалiзацiя) на територiї заводу. 

3. Шихтовi матерiали, дозування i завантаження печей  

Реконструкцiя шихтового вiддiлення цеху №4: 

Основнi напрямки реконструкцiї: 

- органiзацiя конвеєрного вивантаження вагонiв з подальшою зачисткою i миттям; 

- подача шихтових матерiалiв в приямки автостеллой; 

- встановлення вузлiв пiдготовки коксу i кварциту; 

- забезпечення подачi основних шихтових матерiалiв (кокс, кварцит) пiсля вузлiв 

пiдготовки в дозувальнi бункера; 

Реконструкцiя шихтового вiддiлення цеху №1: 

- модернiзацiя схеми шихтоподачи цеху №1, вiдмова вiд пiдземних бункерiв. 

Модернiзацiя системи завантаження печей цеху №1 з установкою системи конвеєрної подачi 

шихти в пiчнi бункери: 

- конвеєрне завантаження шихти з установкою Z - образних i реверсивного 

горизонтального конвеєрiв; 

- установку конвеєрних ваг; 

- збiльшення обсягу пiчних бункерiв шляхом нарощування iснуючих кишень; 

- створення системи АСУТП по управлiнню i контролю дозування шихти на печах цеху №1. 

4. Робота з готовою продукцiєю  

- реконструкцiя ДСК цехiв №2,3. 

- програма модернiзацiї контейнерного дiлянки 

- скорочення кiлькостi пересипок, вдосконалення логiстики роботи з металом; 

5. Енергозберiгаючi заходи  

- зниження споживання моторного електроенергiї; 

6. Екологiчнi програми. 

7. Розвиток транспорту. 

8. Розвиток IT-технологiї. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

З метою пiдтримки рiвня успiшного розвитку пiдприємства, яке реалiзує новi технологiчнi та 

технiчнi рiшення в складнiй економiчнiй i полiтичнiй ситуацiї на тлi загострення поставок 

сировинних позицiй, виникала необхiднiсть посилення умов роботи пiдприємств: 

- в першу чергу розробка нових технологiй, що дозволяють знизити поточнi витрати (таких 
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як зниження вiдсотка утворення вiдсiву при фракцiонуваннi товарних феросплавiв за 

рахунок послойного розливу металу, збiльшення вiдправки МОАС думпкарами замiсть 

шлаковозiв, зниження питомих витрат на виробництво феросплавiв й т.д.); 

- отриманi результати вiд впровадження нових технологiй дозволять в подальшому 

направити кошти на будiвництво ДСК в ЦПШ для збiльшення видобутку корисних 

матерiалiв при переробцi ранiш накопиченого шлаку; 

- постiйний пошук потенцiйних ринкiв збуту основної та iншої товарної продукцiї; 

- укладення договiрних вiдносин з альтернативними постачальниками сировини, ТМЦ, в т. 

ч. на рiвнi iмпорту; 

- вiдправлення товарних феросплавiв судовими партiями через "Запорiзький рiчний 

порт"; 

Таким чином, на сьогоднi стратегiя дiяльностi пiдприємства спрямована на оптимiзацiю 

технологiчних процесiв, зниження поточних витрат, тобто запровадження "бережливого 

виробництва" 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 

доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Протягом 2020 року пiдприємство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Функцiя управлiння ризиками на Пiдприємствi здiйснюється щодо фiнансових ризикiв, а 

також операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик складається з ринкового ризику 

(включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитного 

ризику i ризику лiквiдностi. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками - визначити лiмiти 

ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння 

операцiйними i юридичними ризиками повинне забезпечити належне функцiонування 

внутрiшнiх процедур i полiтики, направленої на зведення операцiйних i юридичних ризикiв до 

мiнiмуму. 

По сутi своїй хеджування являє собою процедуру, яка дозволяє убезпечити пiдприємство 

вiд впливу ризикiв. Воно може застосовуватися в рiзних сферах дiяльностi, де є небезпека 

понести збитки при несприятливому розвитку ринкової ситуацiї.  

Наше пiдприємство є експортно орiєнтоване, тому пiдпадає пiд дiю валютних ризикiв, 

але навiть при короткостроковому зниженнi курсу валют до гривнi в кiнцевому пiдсумку курс 

стає дедалi бiльше, при цьому українськi контракти у нас так само прив'язанi до змiни курсу i 

вiдбу-вається перерахунок у разi його змiни. 

Крiм цього в даний час у нас немає довгострокових контрактiв, тому як забезпеченi 

замов-леннями по виробництву максимум на 1 мiсяць, тому операцiї з хеджуванням нами не 

використовуються. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

-  Вразливість до цінових ризиків  
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Передбачає відмову від дій або впровадження заходів по нейтралізації виникнення 

ефектів, які можуть супроводжуватися ціновим ризиком і викликати втрату прибутку. 

Щодо цін на продукцію вироблену нашим підприємством, в умовах того, що контракти 

довгострокові, наше виробництво орієнтовано по формуванню ціни на один місяць наперед. 

Наші споживачі, звичайно ж і ми орієнтуймось на світові ціни феросплавної продукції, з 

урахуванням логістичної складової. Нас це задовольняє, відмов від покупців по 

законтрактованим цінами немає. Таким чиниом, ризики мінімальні.   

Що стосується договорів поставок продукції необхідної для нашого виробництва 

(сировина, устаткування), ми намагаємося працювати з перевіреними постачальниками, які себе 

зарекомендували після не одного року роботи. Так, бувають такі питання коли в процесі 

виконання контракту постачальник змінює умови контракту, ми робимо висновки і в 

подальшому намагаємося з ним не працювати. 

 

- Вразливість до ризику ліквідності   

Ліквідність, або спроможність фінансувати збільшення активів та виконувати 

зобов’язання, коли настає час їх виконання, дуже важлива для життєздатності будь-якої 

організації.  

Управління ліквідністю, чи платоспроможністю підприємства серед важливих видів 

діяльності є чи найбільшим. 

Вирішення питань з показником ліквідності наше підприємство вирішує за рахунок 

керування зобов'язаннями наших покупців, а так само за рахунок розрахунків з нашими 

потенційними постачальниками за рахунок зміни форм відплатити і термінів розрахунків у 

рамках укладених договорів. 

 

- Вразливість до ризику грошових потоків  

Достатні грошові потоки є однією із головних засад забезпечення успішного 

функціонування не тільки нашого підприємств. Забезпечуючи ефективний розвиток 

підприємства, раціональне та економічне використання ресурсів і не тільки фінансових, 

підвищення якості виробленої феросплавної продукції, впровадження заходів з економічним 

ефектом, грошові потоки є одним із інструментів підвищення конкурентоспроможності 

компанії. 

 Так на підприємстві регулярно і систематично проводиться оцінка вторинної сировини 

утвореного від основної діяльності (металобрухт, бій всілякої цегли, і т.д) з метою отримання 

додаткового доходу. Ці та інші кошти в рамках інвестиційних бюджетів спрямовуються на 

виконання заходів з економічним ефектом, які в перспективі знижують наші витрати і 

мінімізують вплив до необхідності пошуку додаткових грошей. 

 

- Вразливість до валютного ризику  

Валютний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень, який виникає через 

несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали. 

Наше підприємство є експортно орієнтованим, тому нам знайомий цей ризик.   

В представленій нижче таблиці показана концентрація ризику зміни обмінних курсів 

іноземних валют за станом на кінець та початок звітного періоду: 
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Концентрація ризику зміни обмінних курсів 

 

№ Валюта 

На 31.12.2020 р. На 01.01.2020 р. 

Монет

арні 

активи

, тис. 

вал. 

одиниц

ь 

Монетар

ні 

зобов’яза

ння, тис. 

вал. 

одиниць 

Разом 

вплив 

росту 

курсу 

валют, 

тис. 

грн. 

Монетарні 

активи, 

тис. вал. 

одиниць 

Монетарні 

зобов’язан

ня, тис. 

вал. 

одиниць 

Разом 

вплив 

росту 

курсу 

валют, 

тис. грн. 

1 
Долар 

США 
29 639 (677) 81 889 19 614 (880) 44 374 

2 Євро 19 396 (312) 66 297 17 069 (304) 44 296 

3 Всього х х 148 186 х х 88 670 

 

Внаслідок вказаного вище ризику за станом на 31  грудня 2020 року, якби курс валют по 

відношенню до гривні виріс/знизився на 10% при незмінності інших чинників, чистий прибуток 

за 2020 рік був би на 148 186 тис. гривень більше/менше (у разі росту/зниження курсу валют на 

10% на 31.12.2019 р. - чистий прибуток за 2019 рік - на 88 670 мільйони гривень більше/менше). 

 

- Вразливість до кредитного ризику 

Кредитний ризик - це ризик того, що Підприємство зазнає фінансових збитків, оскільки 

деякі контрагенти не виконають свої зобов'язання по фінансовому інструменту або договору.  

Підприємство піддається  кредитному ризику, пов'язаному з його операційною 

діяльністю (перш за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і 

фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках, валютні операції і інші фінансові 

інструменти. 

У Підприємства існує концентрація кредитного ризику. Далі представлена інформація 

про загальну сукупну суму торгової заборгованості найбільших клієнтів і її частку в загальній 

сумі торгової фінансової дебіторської заборгованості  

 

Загальна сукупна сума заборгованості найбільших клієнтів 

тис. грн. 

№ Показник 31.12.2020 р. 01.01.2020 р. 

1 2 3 4 

1 
Сукупна сума торгової дебіторської 

заборгованості 3-х найбільших контрагентів 
1 620 922 935 701 

2 
Їх частка в загальній сумі торгової фінансової 

дебіторської заборгованості 
88 % 82 % 
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Для зменшення впливу кредитного ризику, на підприємстві проводиться низька аналітичних 

заходів: 

- щоденне відстеження рівня дебіторської заборгованості та грошових надходжень;  

- у 2020 р. підприємство не користувалося кредитами банків, розрахунки здійснювалися за 

рахунок власних коштів; 

- розрахунки з покупцями і постачальниками здійснювалися в більшій мірі з відстрочкою 

платежу, або за акредитивною формою розрахунків; 

- розрахунки за електричну енергію в більшій мірі здійснювалися за передоплатою;   

- на протязі 2020 р. мало місце прострочена кредиторська заборгованість 

 

- Вразливість до ринкового ризику  

Ринковий ризик полягає у можливості зростання величини зобов’язань підприємства з 

погашення боргу які в тому числі можуть бути пов’язані внаслідок зміни ринкових цін, 

валютних курсів. 

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 дебіторську 

заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти. 

В умовах нестабільної фінансово економічної ситуації в країні, в період коли ціни на 

енергоресурси в країні слабо регулюються, ми бачимо постійне їх збільшення, в кінцевому 

підсумку підвищуються в ціні все без винятку аспекти життя діяльності та забезпечення 

підприємства. 

ля нас це постійний пошук коштів на вирішення цих питання, і ці рішення нам вдається 

вирішити як за рахунок зовнішніх факторів так і внутрішніх. Зовнішні - це рівень світових цін на 

феросплави хоч і повільно але ростуть, так само повивається курс валюти до гривні. Внутрішні - 

ми шукаємо шляхи по оптимізації витрат, запроваджуємо енергоефективні заходи. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Статею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено 

до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" кодекс корпоративного 

управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного 

управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування 

перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї АТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" на фондових 

бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку 
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з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.  

Протягом 2020 року АТ "ЗФЗ у своїй роботi застосовував : 

- "Принципи корпоративного управлiння" вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР № 955 вiд 

22.07.2014р., якi були дiючими до 18.03.2020 року та якi були розмiщенi за посиланням 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-

upravlnnya/   

- з 18.03.2020 року по тепершнiй час згiдно з рiшенням НКЦПФР №118 вiд 12.03.2020р. 

Товариство "Кодекс корпоративного управлiння, його ключовi вимоги i рекомендацiї", 

який розмiщений за https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-

upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/  

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, 

визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного 

управлiння не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких 

відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 

корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 

частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Товариство в своїй діяльності використовує Рекомендації щодо практики застосування 

законодавства з питань корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 

12.03.2020 № 118 та не відхиляється від їх положень. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 15.01.2020 

Кворум зборів 0,222 

Опис Протягом 2020 року АТ ЗФЗ скликало, але не проводило чергових загальних 

зборiв акцiонерiв. 

У звiтному роцi не проводились загальнi збори акцiонерiв у формi заочного 

голосування. 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв протягом 2020 року не скликалися та не 

проводилися. 

Наглядовою радою АТ ЗФЗ вiд 21 листопада 2019 року було прийнято рiшення 

про проведення 15 сiчня 2020 року загальних зборiв акцiонерiв з наступним 

порядком денним: 

1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi, яка 

надає Товариству додатковi послуги щодо виконання функцiй лiчильної 

комiсiї, обрання складу лiчильної комiсiї. 

2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення (регламенту) загальних 

зборiв Товариства. 

3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 

2018 рiк. 
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4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та затвердження 

заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 

5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та 

затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 

7. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 

пiдсумками роботи в 2018 роцi. 

8. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 

Товариства.  

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

10. Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту 

фiнансової звiтностi товариства. 

 

Пропозицiй вiд акцiонерiв про внесення змiн в порядок денний загальних зборiв 

акцiонерiв товариства, що були запланованi на 15.01.2020, не надходило. 

 

Загальнi збори 15 сiчня 2020 року не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму. 

 

Дату проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ  "ЗФЗ"  за підсумками 

дiяльностi Товариства у 2020 роцi буде визначено Наглядовою радою  пiсля 

офiцiйного закiнчення карантину, в порядку встановленому чинним 

законодавством України.  

 

Враховуючи норми Закону України вiд 06.04.2000 року №1645-III "Про захист 

населення вiд iнфекцiйних хвороб", Закону України вiд 17.03.2020 року № 530-IХ 

"Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на 

запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)", 

Закону України вiд 30.03.2020 року № 540-IХ "Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної 

хвороби (COVID-19)", постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 року 

№211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" (зi змiнами), у 

зв'язку iз продовженням карантину на всiй територiї України та з метою захисту 

акцiонерiв АТ "ЗФЗ" вiд зараження коронавiрусною iнфекцiєю (COVID-19) 

загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не проводились   

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа X  

Інше (зазначити) 
Згiдно рiшення Наглядової Ради (протокол  вiд 21.11.19р.) 

Депозитарна установа була призначена виконувати функцiї 
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Реєстрацiїйної комiсiї на ЗЗА 15.01.2020р. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 
Протягом 2020 року АТ ЗФЗ скликало, але не проводило чергових 

загальних зборiв акцiонерiв, у звязку з вiдсутнiстю кворуму. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 
Позачерговi збори протягом звiтного року не скликались та не 

проводились 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 
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Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  
Нi 

Інше (зазначити) 

Протягом звiтного року 

позачерговi загальнi 

збори не проводилися та 

не скликалися. 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Протягом звiтного року черговi загальнi 

збори   скликались , але не проводились у 

зв'язку з вiдсутнiстю кворуму. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Протягом звiтного року позачерговi загальнi 

збори не скликались та не проводились 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена наглядової 

ради 

Лахно Вадим 

Сергiйович 

 X - керує роботою Наглядової ради та 

розподiляє обов`язки мiж її членами;  

- скликає засiдання Наглядової ради та 

головує на них;  

- органiзує пiдготовку питань до 

розгляду на засiданнях Наглядової 

ради;  

- органiзує ведення протоколу на 

засiданнях Наглядової ради;  

- пiдписує протоколи засiдань 

Наглядової ради та iншi документи, 

якi затвердженi (прийнятi) 

Наглядової радою або складенi на 

виконання прийнятого Наглядову 

радою рiшення;  

- пiдписує трудовий контракт з 

Головою Правлiння;  

- забезпечує виконання рiшень 

Загальних зборiв та Наглядової ради; 

представляє Наглядову раду у 

взаємовiдносинах з iншими органами 
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Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена наглядової 

ради 

управлiння та контролю Товариства, з 

органами державної влади й 

управлiння та з третiми особами;  

- виконує iншi функцiї, якi визначенi у 

законодавствi України, Статутi, 

Положеннi "Про Наглядову раду" та 

iнших внутрiшнiх нормативних актах 

Товариства якi необхiднi для 

органiзацiї дiяльностi Наглядової 

ради.  

Обрано членом Наглядової ради, як 

представник акцiонера SOLTEX LIMITED. 

Шепель Iван 

Анатолiйович 

 X - має право приймати участь в 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства; 

- голосувати при прийняттi рiшень по 

питанням порядку денного на 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства;  

- вносити пропозицiї з питань порядку 

денного засiдань Наглядової ради 

Товариства;  

- обиратися секретарем на засiданнях 

Наглядової ради Товариства;  

- брати участь у засiданнях 

виконавчого органу Товариства з 

правом дорадчого голосу;  

- виконує iншi функцiї, якi визначенi у 

законодавствi України, Статутi, 

Положеннi "Про Наглядової раду" та 

iнших внутрiшнiх нормативних актах 

Товариства якi необхiднi для 

органiзацiї дiяльностi Наглядової 

ради. 

Обрано членом Наглядової ради, як 

представник акцiонера  MATRIMAX 

LIMITED. 

Iгнатюк Кирило 

Володимирович 

 X - має право приймати участь в 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства; 

- голосувати при прийняттi рiшень по 

питанням порядку денного на 



81 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена наглядової 

ради 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства;  

- вносити пропозицiї з питань порядку 

денного засiдань Наглядової ради 

Товариства;  

- обиратися секретарем на засiданнях 

Наглядової ради Товариства;  

- брати участь у засiданнях 

виконавчого органу Товариства з 

правом дорадчого голосу;  

- виконує iншi функцiї, якi визначенi у 

законодавствi України, Статутi, 

Положеннi "Про Наглядової раду" та 

iнших внутрiшнiх нормативних актах 

Товариства якi необхiднi для 

органiзацiї дiяльностi Наглядової 

ради. 

Обрано членом Наглядової ради, як 

представник акцiонера  MATRIMAX 

LIMITED. 

Трипольський 

Георгiй 

Олегович 

 X - має право приймати участь в 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства; 

- голосувати при прийняттi рiшень по 

питанням порядку денного на 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства;  

- вносити пропозицiї з питань порядку 

денного засiдань Наглядової ради 

Товариства;  

- обиратися секретарем на засiданнях 

Наглядової ради Товариства;  

- брати участь у засiданнях 

виконавчого органу Товариства з 

правом дорадчого голосу;  

- виконує iншi функцiї, якi визначенi у 

законодавствi України, Статутi, 

Положеннi "Про Наглядової раду" та 

iнших внутрiшнiх нормативних актах 

Товариства якi необхiднi для 

органiзацiї дiяльностi Наглядової 

ради. 
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Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена наглядової 

ради 

Обрано членом Наглядової ради, як 

представник акцiонера  TAPESTA LIMITED. 

Жуков Василь 

В'ячеславович 

 X - має право приймати участь в 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства; 

- голосувати при прийняттi рiшень по 

питанням порядку денного на 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства;  

- вносити пропозицiї з питань порядку 

денного засiдань Наглядової ради 

Товариства;  

- обиратися секретарем на засiданнях 

Наглядової ради Товариства;  

- брати участь у засiданнях 

виконавчого органу Товариства з 

правом дорадчого голосу; 

-  виконує iншi функцiї, якi визначенi у 

законодавствi України, Статутi, 

Положеннi "Про Наглядової раду" та 

iнших внутрiшнiх нормативних актах 

Товариства якi необхiднi для 

органiзацiї дiяльностi Наглядової 

ради. 

Обрано членом Наглядової ради, як 

представник акцiонера  WALLTRON 

LIMITED 

 Андрощук 

Олексiй 

Володимирович 

 X - має право приймати участь в 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства; 

- голосувати при прийняттi рiшень по 

питанням порядку денного на 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства;  

- вносити пропозицiї з питань порядку 

денного засiдань Наглядової ради 

Товариства;  

- обиратися секретарем на засiданнях 

Наглядової ради Товариства;  

- брати участь у засiданнях 

виконавчого органу Товариства з 

правом дорадчого голосу; 
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Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена наглядової 

ради 

-  виконує iншi функцiї, якi визначенi у 

законодавствi України, Статутi, 

Положеннi "Про Наглядової раду" та 

iнших внутрiшнiх нормативних актах 

Товариства якi необхiднi для 

органiзацiї дiяльностi Наглядової 

ради. 

Обрано членом Наглядової ради, як 

представник акцiонера  SOLTEX LIMITED 

Троїцька Тамара 

Миколаївна 

 X - має право приймати участь в 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства; 

- голосувати при прийняттi рiшень по 

питанням порядку денного на 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства;  

- вносити пропозицiї з питань порядку 

денного засiдань Наглядової ради 

Товариства;  

- обиратися секретарем на засiданнях 

Наглядової ради Товариства;  

- брати участь у засiданнях 

виконавчого органу Товариства з 

правом дорадчого голосу; 

-  виконує iншi функцiї, якi визначенi у 

законодавствi України, Статутi, 

Положеннi "Про Наглядової раду" та 

iнших внутрiшнiх нормативних актах 

Товариства якi необхiднi для 

органiзацiї дiяльностi Наглядової 

ради. 

Обрано членом Наглядової ради, як 

представник акцiонера  SOLTEX LIMITED 

 Iщенко Дiана 

Олександрiвна 

 X - має право приймати участь в 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства; 

- голосувати при прийняттi рiшень по 

питанням порядку денного на 

засiданнях Наглядової ради 

Товариства;  

- вносити пропозицiї з питань порядку 

денного засiдань Наглядової ради 
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Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена наглядової 

ради 

Товариства;  

- обиратися секретарем на засiданнях 

Наглядової ради Товариства;  

- брати участь у засiданнях 

виконавчого органу Товариства з 

правом дорадчого голосу;  

- виконує iншi функцiї, якi визначенi у 

законодавствi України, Статутi, 

Положеннi "Про Наглядової раду" та 

iнших внутрiшнiх нормативних актах 

Товариства якi необхiднi для 

органiзацiї дiяльностi Наглядової 

ради. 

Обрано членом Наглядової ради, як 

представник акцiонера   SOLTEX LIMITED 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них рішень; 

процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як діяльність 

наглядової ради 

зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Протягом 2020 року Наглядовою радою товариства були 

проведені засiдання Наглядової ради. В своїх їх засiданнях була 

прийнята низка питань, вiднесених до її компетенцiї статутом та 

законодавством України: про обрання оцiнювача майна 

Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься 

з ним та встановлення розмiру оплати його послуг; про 

вiдчуження основних фондiв Товариства (а саме трьох квартир 

на користь спiвробiтникiв Товариства); про продовження строку 

виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi 

Товариства та iншi важливi питання. 

Засiдання Наглядової ради проводилися з дотриманням вимог 

законодавства, в результатi чого були прийнятi вiдповiднi 

рiшення. 

Процедурно дiяльнiсть Ради обумовлена необхiднiстю 

проведення засiдань для вирiшення питань, якi вiдносятся до 

компетенцiї Наглядової ради. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X д/в 

З питань призначень  X д/в 

З винагород  X д/в 

Інше (зазначити) 
У складi Наглядової Ради АТ "ЗФЗ" 

iнших комiтетiв не створено 
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Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них рішень 

Комiтетiв Наглядової Ради не створено, таким чином засiдання 

не проводилися 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності та 

ефективності 

Комiтетiв Наглядової Ради не створено 
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Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи наглядової 

ради 

 Оцiнка дiяльностi Наглядової Ради не проводилась.  

Враховуючи норми Закону України вiд 06.04.2000 року №1645-III 

"Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", Закону України 

вiд 17.03.2020 року № 530-IХ "Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання 

виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)", 

Закону України вiд 30.03.2020 року № 540-IХ "Про внесення змiн 

до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у 

зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)", 

постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 року №211 

"Про запобiгання поширенню на територiї України гострої 

респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом 

SARS-CoV-2" (зi змiнами) та у зв'язку iз продовженням 

карантину на всiй територiї України,  з метою захисту акцiонерiв 

АТ "ЗФЗ" вiд зараження коронавiрусною iнфекцiєю (COVID-19) 

та задля запобiгання її поширенню оцiнка дiяльности Наглядової 

Ради АТ "ЗФЗ вiдстрочується до моменту закiнчення 

загальнонацiонального карантiну. 

 

 

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 (зазначити) 

Вiдсутнi iншi вимоги 
X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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  X 
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або не було обрано нового члена 

Інше (зазначити) д/н 

 

Як 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) 
Винагорода Членам Наглядової Ради, у тому числi, у натуральнiй 

формi у звiтному 2020 роцi не виплачувалась. 

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння: 

- Кравченко Павло 

Олександрович 

Члени Правлiння: 

- Гордiєнко Тетяна 

Вiкторiвна, 

- Качко Олег 

Валерiйович, 

- Бай Олена Анатолiївна, 

- Малiєнко Дмитро 

Леонiдович,  

- Дячко Олена 

Вiкторiвна, 

- Ковтун Микола 

Iванович,  

- Лiхобiцька Леонора 

Володимирiвна 

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Правлiння 

є колегiальним виконавчим органом Товариства, який 

здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння 

пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi 

Товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння 

дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом 

Товариства, законом та Положенням "Про Правлiння" 

Члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту 

обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 

рокiв з моменту обрання).  

Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв 

Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою радою iнших 

членiв Правлiння або до припинення повноважень у 

випадках, передбачених Статутом.  

Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї: 

- здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю 

Товариства; 

- виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних 

зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори 

Товариства; 

- приймає рiшення про видачу векселiв, на суму, що не 

перевищує лiмiт, встановлений Наглядовою радою; 

- здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення 

Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї 

та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про 

Правлiння"; 

- планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; 

- готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, 

положень про фiлiї, представництва; 
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- виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї 

щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; 

- дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, 

визначення розмiрiв фондiв, якi створюються 

Товариством вiдповiдно до чинного законодавства 

України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, 

виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних 

зборiв акцiонерiв; 

- надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу 

Наглядової ради Товариства; 

- приймає рiшення про здiйснення будь-яких 

правочинiв (в т.ч. укладання угод з розпорядження 

рухомим та нерухомим майном Товариства, 

грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), 

якщо сума правочину не перевищує лiмiт (розмiр 

суми), встановлений Наглядовою радою; 

- приймає рiшення про здiйснення будь-яких 

правочинiв (в т.ч. укладання угод з розпорядження 

рухомим та нерухомим майном Товариства, 

грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо), та 

обов'язково отримує попередню згоду Наглядової 

ради на здiйснення правочинiв, якщо сума правочину 

перевищує лiмiт (розмiр суми), встановлений 

Наглядовою радою; 

- розробляє поточнi фiнансовi звiти; 

- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення 

господарської та iншої дiяльностi Товариства; 

- органiзовує збут продукцiї; 

- органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i 

звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй; 

- органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 

- органiзовує облiк кадрiв; 

- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та структурних одиниць; 

- органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв 

Товариства; 

- органiзовує соцiально-побутове обслуговування 

працiвникiв Товариства; 

- органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу 

канцелярiї; 

- взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а 

також з споживачами продукцiї Товариства; 

- контролює стан примiщень, споруд, обладнання; 

- контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; 

- делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, 

представництв i структурних одиниць Товариства; 
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- здiйснює своєчасне розкриття 

(надання/опублiкування) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть, у повнотi, порядку та 

строки встановленi дiючим законодавством. 

Правлiння здiйснює пiдготовку до проведення та забезпечує 

проведення Загальних зборiв, забезпечує та сприяє 

дiяльностi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них рішень; 

інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як діяльність 

виконавчого органу 

зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

В 2020 роцi були проведені засiдання Правлiння, на яких 

розглядались питання, вiднесенi до компетенцiїПравлiння 

Товариства статутом та законодавством України.  

З питань, якi виносились на розгляд Правлiння були прийнятi 

рiшення про: 

- надання дозволу на укладання договорiв мiж АТ 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" та перелiком 

контрагентiв. 

- надання дозволу на укладання договорiв, додаткових 

угод та специфiкацiй до договорiв мiж АТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" та перелiком контрагентiв. 

- звернення до Наглядової Ради з питанням про надання 

попередньої згоди на здiйснення правочинiв Правлiнням 

Товариства - надання безповоротної фiнансової допомоги 

у межах договорiв поставки медикаментiв та медичного 

обладнання  

- надання Дозволу на укладання договорiв мiж АТ 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ" та перелiком 

контрагентiв для поставки обладнання  для пiдвищення 

якостi нiкелевмiсних матерiалiв, що одержуються вiд 

переробки шлаку сталеплавильного. 

- звернення до Наглядової Ради з питанням про надання 

попередньої згоди на здiйснення правочинiв Правлiнням 

Товариства - надання безповоротної фiнансової допомоги 

у межах договорiв поставки медикаментiв та медичного 

обладнання 

- звернення до Наглядової Ради Товариства для 

затвердження Регулярної iнформацiї про емiтента 

- надання дозволу на проведення оплати у розмiрi 80% вiд 

суми поставленго товару на адресу контрагентiв згiдно з 

перелiком в зв'язку з ненаданням вказаними 

постачальниками разом з поставкою супроводжувальних 

документiв, що пiдтверджують походження товару по 

ланцюгу до виробника.. 

- узгодження окремої фiнансової звiтностi та 

консолiдовоної фiнансової звiтностi за для подання на 

затвердження Наглядової Радi та Загальним зборам 

акцiонерiв; 



90 

- узгодження укладання договiрних вiдносин з 

контрагентом; 

- надання дозволу на проведення оплати за поставки ТМЦ 

та обладнання, за якими контрагенти не надали або не 

повнiстю надали документiв щодо пiдтвердження 

походження ТМЦ згiдно умовам договорiв, не маючи 

змоги пiдтвердити ланцюг поставки до виробника; 

- iнши питання, якi вiдносяться до компетенцiї Правлiння. 

Всi рiшення спрямованi для пiдтримки iнтересiв Товариства. 

Завдяки дiяльностi виконавчого органу Товариство продовжує 

свою дiяльнiсть. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцiнка дiльностi  Правлiння АТ "ЗФЗ" не проводилися.  

Враховуючи норми Закону України вiд 06.04.2000 року №1645-III 

"Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", Закону України 

вiд 17.03.2020 року № 530-IХ "Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання 

виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)", 

Закону України вiд 30.03.2020 року № 540-IХ "Про внесення змiн 

до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у 

зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)", 

постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 року №211 

"Про запобiгання поширенню на територiї України гострої 

респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом 

SARS-CoV-2" (зi змiнами) та у зв'язку iз продовженням 

карантину на всiй територiї України,  з метою захисту акцiонерiв 

АТ "ЗФЗ" вiд зараження коронавiрусною iнфекцiєю (COVID-19) 

та задля запобiгання її поширенню, оцiнка дiяльности Правлiння 

за 2020 рiк вiдстрочується до моменту закiнчення 

загальнонацiонального карантiну. 

 

Примітки 

д/н 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

У товариства система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками функцiонує у межах 

передбачених посадовими обов'язками для осiб що здiйснюють контроль за дiяльнiстю 

пiдприємства та вимогами внутрiшнiх нормативних документiв. 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього 

контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено.  

Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи,вони 

включають в себе такi елементи,як:  

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i 

подвiйний запис);  
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2) бухгалтерський управлiнський облiк(розподiл обов'язкiв,нормування витрат);  

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних 

розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, 

iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).  

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях 

управлiння пiдприємством.  

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, 

запровадженнi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети-забеспечення 

стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньо- 

господарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв 

пiдприємства,запобiгання та викриття фальсифiкацiй,помилок,точнiсть та повнота 

бухгалтерських записiв,своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. 

Окремого положення пр. "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента" немає. 

Метою управлiння ризиками є їх мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.  

 

З метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв Товариство забезпечує 

комплексний, незалежний, об'єктивний та професiйний контроль за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю това-риства. До органiв (структурних пiдроздiлiв товариства), якi здiйснюють 

внутрiшнiй контроль, належать:   

Наглядова рада  забезпечує функцiонування належної системи контролю, а також 

здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. З 

метою ефективного виконання зазначених функцiй до компетенцiї наглядової ради належать, 

зокрема, повноваження щодо перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової 

звiтностi до її оприлюднення та  подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;  

Ревiзiйна комiсiя здiйснює оперативний контроль за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю товариства, контроль та перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, 

правиль-нiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi 

вiдобра-ження в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства, а також своєчаснiсть 

розраху-нкiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядниками тощо. 

В структурi пiдприємства iснує система внутрiшнього контролю - КРБ (контрольно-

ревiзiйне бюро). КРБ здiйснює контроль фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, за 

результатами якого приймаються вiдповiднi рiшення i проводяться коригувальнi дiї для 

забезпе-чення належного функцiонування пiдроздiлiв заводу та пiдприємства в цiлому. 

  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 8 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років?  1 

 

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? 
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Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів виконавчого органу 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 
ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з 

нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
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Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Iнших Положень у АТ "ЗФЗ" немає  
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Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціон

ера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 
так так 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 фінансової звітності? (так/ні)  так 

  



95 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) д/н 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 

 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 та більше 

10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) д/н 
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1  УОЛТРОН ЛIМIТЕД (WALLTRON 

LIMITED) (Кiпр) 

134271 18,642 

2 МАТРIМАКС ЛIМIТЕД (MATRIMAX 

LIMITED) (Кiпр) 

134273 22,4486 

3 ТАПЕСТА ЛIМIТЕД (TAPESTA 

LIMITED) (Кiпр) 

134282 18,8903 

4 СОЛТЕКС ЛIМIТЕД (SOLTEX 

LIMITED) (Кiпр) 

134349 22,4486 

5 ХЕЛIФIЛД ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 

(HALEFIELD HOLDINGS 

LIMITED) (Белiз) 

55192 7,75079 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

2 279 550 000 21 326 914 Обмеження щодо врахування 

цiнних паперiв при визначеннi 

кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента вiдповiдно до 

пункту 10 Роздiлу VI прикiнцевих та 

перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України", а самє якщо власник 

цiнних паперiв протягом одного 

року з дня набрання чинностi цим 

13.10.2014 
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Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

Законом не уклав з обраною 

емiтентом депозитарною установою 

договору про обслуговування 

рахунка в цiнних паперах вiд 

власного iменi або не здiйснив 

переказ належних йому прав на 

цiннi папери на свiй рахунок у 

цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi , цiннi 

папери такого власника (якi дають 

право на участь в органах емiтента) 

не враховуються при визначенi 

кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента. 

 

Опис д/в 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

НАГЛЯДОВА РАДА  

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість 

разів. 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової 

ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні 

директори. 

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування. 

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата 

(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у 

члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про 

те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із 

зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним 

директором. 

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати 

власні повноваження іншій особі. 

Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або 

Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути 

посадовими особами органів управління Товариства. 

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення 

повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.  

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два 

тижні;  
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2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом 

здоров'я;  

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;  

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 

відсутнім, померлим;  

5) в разі отриманням Товариством письмового повідомлення про заміну члена 

Наглядової ради, який є представником акціонера. 

 Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно із 

законом, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження 

відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває 

повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера 

(акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. 

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно 

містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну 

відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета 

акцій, що йому належить або їм сукупно належить).  

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера 

може бути визначений Наглядовою радою Товариства. 

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору 

(контракту), укладеного з ним. 

За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради за час виконання ними своїх 

обов’язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у 

зв’язку з виконанням обов’язків. Розмір та порядок виплати винагороди й компенсації 

понесених витрат визначається Загальними зборами 

 

РЕВIЗIЙНА КОМIСЯ 

Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом 

кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, у 

складi 8 (восьми) осiб строком на 3 (три) роки. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї 

визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзiйну 

комiсiю". 

Обранi члени Ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки з моменту обрання на 

Загальних зборах акцiонерiв до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту 

обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї дiйснi до 

обрання Загальними зборами акцiонерiв складу Ревiзiйної комiсiї або до припинення 

повноважень у випадках, передбачених Статутом. 

Членами Ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, 

виконавчого органу Товариства та iншi особи, яким згiдно з законодавством України 

заборонено бути членами Ревiзiйної комiсiї. 

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства можуть бути припиненi достроково. 

Член Ревiзiйної комiсiї Товариства може вийти зi складу Ревiзiйної комiсiї на пiдставi особистої 

заяви. 
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Загальнi збори акцiонерiв можуть не приймати окремого рiшення про вiдзив всього 

персонального складу Ревiзiйної комiсiї в цiлому. Весь персональний склад Ревiзiйної комiсiї 

вважається вiдiзваним, якщо Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про обрання 

нового складу Ревiзiйної комiсiї 

За рiшенням Загальних зборiв членам Ревiзiйної комiсiї за час виконання ними своїх 

обов'язкiв може виплачуватися винагорода, а крiм того - компенсуватися витрати, понесенi у 

зв'язку з виконанням обов'язкiв. Розмiр та порядок виплати винагороди й компенсацiї 

понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття вiдповiдного рiшення 

або шляхом затвердження внутрiшнього нормативного акту Товариства, що врегульовує це 

питання. 

 

ПРАВЛIННЯ  

Члени Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну 

повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, 

повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Наглядовою радою iнших членiв Правлiння 

або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. 

Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну 

дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї цього Товариства. 

Керiвники основних напрямкiв дiяльностi Товариства або керiвники основних 

структурних пiдроздiлiв Товариства не обов'язково повиннi бути членами Правлiння. 

Повноваження Голови або члена Правлiння можуть бути достроково припиненi 

Наглядовою радою Товариства незалежно вiд причин такого припинення. 

Пiдставою для припинення повноважень Голови та членiв Правлiння є рiшення 

Наглядової ради. 

Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються Законом України "Про 

акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням 

"Про Правлiння", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi 

Товариства, контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те 

Наглядовою радою. 

Розмiри та порядок отримання членами Правлiння винагороди встановлюються 

Наглядовою радою Товариства. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

НАГЛЯДОВА РАДА 

Наглядова рада АТ "ЗФЗ" є  колегiальним органом Товариства, що здiйснює захист прав 

акцiонерiв Товариства i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, 

здiйснює управлiння Товариством, а також контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу 

Товариства. 

У своїй дiяльностi Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством 

України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду. 

Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права: 

- вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи 

та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також 

його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 

- вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних 

зборiв Товариства та документи, що до них додаються; 
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- викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi; 

- вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про 

стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу 

Товариства з правом дорадчого голосу; 

- забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за 

рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки 

та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу; 

- приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому 

числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з 

аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, 

про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку 

Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рiшення про зупинення 

виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на пiдставi вимог чинного 

законодавства України; 

- здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства 

України, Статуту та Положення "Про Наглядову раду" Товариства. 

Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно 

та розумно. 

 

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ 

Ревiзiйна комiсiя АТ "ЗФЗ" є органом, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства. 

 Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснює свою дiяльнiсть шляхом проведення чергових та 

спецiальних перевiрок документацiї Товариства, а також службових розслiдувань за фактами 

виявлених порушень. 

Ревiзiйна комiсiя Товариства проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства про залучення до участi у перевiрцi за 

рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв. 

У своїй дiяльностi Ревiзiйна комiсiя Товариства керується чинним законодавством 

України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю" та рiшеннями, прийнятими 

Загальними зборами акцiонерiв. 

Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї розглядає: 

- фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх 

пiдприємств; 

- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства 

i його планiв; 

- дотримання дiючого законодавства України; 

- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської  дiяльностi, правильностi 

зроблених розрахункiв; 

- здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, 

трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв; 

- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i 

законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства; 

- своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами,  

постачальниками, пiдрядчиками тощо; 

- використання коштiв Резервного капiталу i прибутку; 
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- виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми 

ревiзiями; 

- ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства; 

- матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також 

розслiдування i затверджує їхнi висновки. 

 

ПРАВЛIННЯ 

Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво 

його поточною дiяльнiстю.  

Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та 

органiзовує виконання їх рiшень.  

Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом та 

Положенням "Про Правлiння" 

Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї: 

- здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства; 

- виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi 

делегували Загальнi збори Товариства; 

- приймає рiшення про видачу векселiв, на суму, що не перевищує лiмiт, встановлений 

Наглядовою радою; 

- здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, 

Ревiзiйної комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння"; 

- планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; 

- готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про фiлiї, представництва; 

- виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств; 

- дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi 

створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i 

форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв 

акцiонерiв; 

- надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства; 

- приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з 

розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, 

отримання кредитiв, тощо), якщо сума правочину не перевищує лiмiт (розмiр суми), 

встановлений Наглядовою радою; 

- приймає рiшення про здiйснення будь-яких правочинiв (в т.ч. укладання угод з 

розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, 

отримання кредитiв, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на 

здiйснення правочинiв, якщо сума правочину перевищує лiмiт (розмiр суми), 

встановлений Наглядовою радою; 

- розробляє поточнi фiнансовi звiти; 

- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi 

Товариства; 

- органiзовує збут продукцiї; 

- органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-

розрахункових операцiй; 

- органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 

- органiзовує облiк кадрiв; 
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- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; 

- органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; 

- органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; 

- органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; 

- взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї 

Товариства; 

- контролює стан примiщень, споруд, обладнання; 

- контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; 

- делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць 

Товариства; 

- здiйснює своєчасне розкриття (надання/опублiкування) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть, у повнотi, порядку та строки встановленi дiючим 

законодавством. 

Правлiння здiйснює пiдготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборiв, 

забезпечує та сприяє дiяльностi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього 

пункту 

Ця інформація представлена на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV (із змінами та доповненнями) (надалі 

- «Закон про цінні папери») 

 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і подання Звіту про 

корпоративне управління за 2020 рік у відповідності до вимог Закону про цінні папери та 

Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 

від 03.12.2013 року № 2826 (зі змінами та доповненнями). 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом звітування Компанії. 

Аудитор у відповідності до вимог останнього абзацу частини 3 статті 401 Закону про цінні 

папери повинен перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про 

цінні папери та висловити думку щодо інформації зазначеної в пунктах 5-9 частини 3 статті 401 

Закону про цінні папери. 

 

Ми звертаємо увагу на те, що ця перевірка здійснена нами на виконання вимог Закону про 

цінні папери та не є аудитом відповідно до МСА. 

 

2.1. У Звіті про корпоративне управління за 2020 рік ми перевірили інформацію, 

зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери. 

 

У Звіті про корпоративне управління за 2020 рік наведено: 

У розділі 1 Звіту про корпоративне управління наведено інформацію про те, що відповідно до 

вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс 

корпоративного управління. Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання 

затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної 

компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» кодекс корпоративного управління не 

затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким 

керується емітент, не наводиться. 
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Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, 

об’єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 

перелічених кодексів. Крім того, акції АТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» на фондових 

біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з 

цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 

Протягом 2020 року АТ «ЗФЗ у своїй роботі застосовував: 

• «Принципи корпоративного управління» відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 

22.07.2014р., які були діючими до 18.03.2020 року та які були розміщені за посиланням 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-

upravlnnya/   

• з 18.03.2020 року по тепершній час згідно з рішенням НКЦПФР №118 від 12.03.2020р. 

Товариство «Кодекс корпоративного управління, його ключові вимоги і рекомендації», який 

розміщений за https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-

kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/  

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Компанією в своїй діяльності, 

визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного 

управління не застосовується. 

 

У розділі 2 Звіту про корпоративне управління зазначено те, що АТ «ЗФЗ» у своїй діяльності 

не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління. 

 

У розділі 3 зазначено, що враховуючи норми Закону України вiд 06.04.2000 року №1645-III 

«Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб», Закону України вiд 17.03.2020 року № 530-IХ «Про 

внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i 

поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)», Закону України вiд 30.03.2020 року № 540-IХ 

«Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)», 

постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 року №211 «Про запобiгання поширенню на 

територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-

2» (зi змiнами), у зв'язку iз продовженням карантину на всiй територiї України та з метою захисту 

акцiонерiв АТ «ЗФЗ» вiд зараження коронавiрусною iнфекцiєю (COVID-19) загальні збори 

акціонерів у звітному році не проводились. У звітному році не проводились загальні збори 

акціонерів у формі заочного голосування. Позачергові загальні збори акціонерів протягом 2020 року 

не скликалися та не проводилися. Таким чином, на нашу думку, порушено вимоги ст.32 Закону 

України «Про акціонерні товариства». 

У розділі 4 звіту про корпоративне управління наведено персональний склад наглядової ради 

емітента, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

 

2.2.Думка стосовно інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління 

відповідно вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери 

 

На нашу думку, у суттєвих аспектах, інформація у Звіті про корпоративне управління, 

зазначеної згідно пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери стосовно: опису основних 

характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; переліку осіб, які 

прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформації про будь-які 

обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії; порядку 

призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноважень посадових осіб Компанії, не 

протирічить інформації наданій у фінансовій звітності та відповідає вимогам законодавства України 

з цих питань. 

 

 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/
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11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

АТ "ЗФЗ" не є фiнансовою установою. 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифікац

ійний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

MATRIMAX LIMITED 134273 Кiпр, NICOSIA 

KREONTOS 3,, 

GAVRIELLA 

MANSIONS 17, 3rd 

FLOOR, 

FLAT/OFFICE 301, 

511 726 932 22,4486 511 726 932 0 

TAPESTA LIMITED 134282 Кiпр, NICOSIA 

TEMPON, 42,, 

ZENIOS 24,1st 

FLOOR, 

FLAT/OFFICE 102, 

EGKOMI 

430 613 646 18,8903 430 613 646 0 

WALLTRON LIMITED 134271 Кiпр, NICOSIA 

Larnakos 25,, 5rd 

floor,Flat/Office 501, 

Paltouriolissa,P.C.1070 

424 954 636 18,642 424 954 636 0 

SOLTEX LIMITED 134349 Кiпр, NICOSIA Arch., 

Makariou III, 82А, 

P.С.1077 

511 726 934 22,4486 511 726 934 0 

HALEFIELD HOLDINGS 

LIMITED 

55192 Белiз, Белiз Сiтi, 

Баррак Роуд, буд.35 

176 683 140 7,75079 176 683 140 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Не володiють 0 0 0 0 

Усього 2 055 705 288 90,18029 2 055 705 288 0 
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X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції та/або 

допуску до торгів на фондовій біржі в 

частині включення до біржового 

реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

2 279 550 000 0,10 1. Засновником Товариства є держава в особi 

регiонального вiддiлення Фонду державного майна 

України по Запорiзькiй областi. 

2. Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi i 

юридичнi особи, а також держава в особi органу, 

уповноваженого управляти державним майном, або 

територiальна громада в особi органу, 

уповноваженого управляти комунальним майном, якi 

є власниками акцiй Товариства. 

3. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 

акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 

включаючи права на:  

- участь в управлiннi Товариством;  

- отримання дивiдендiв;  

- отримання у разi лiквiдацiї Товариства 

частини його майна або вартостi частини майна 

Товариства;  

- отримання iнформацiї про господарську 

дiяльнiсть Товариства.  

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на Загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування. 

Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi 

законодавством України та Статутом Товариства. 

4. Акцiонери зобов'язанi:  

- дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  

- виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших 

органiв Товариства;  

- виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 

участю;  

Публiчної пропозицiї та допуску до 

торгiв на фондовiй бiржi не має, до 

бiржового реєстру не включенi 
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- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 

засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  

- не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

- нести iншi обов'язки, якщо це передбачено 

законодавством України. 

5. Всi вiдносини акцiонерiв мiж собою та Товариством 

щодо справ i дiяльностi Товариства регулюються 

законодавством України. Акцiонери можуть укладати 

мiж собою договiр, за яким на акцiонерiв 

покладаються додатковi обов'язки, у тому числi 

обов'язок участi у Загальних зборах, i передбачається 

вiдповiдальнiсть за його недотримання. 

6. Акцiонери зобов'язуються сумлiнно виконувати всi 

вимоги установчих та внутрiшнiх документiв 

Товариства i рiшення його органiв управлiння. 

7. Акцiонер не може вимагати повернення внесеного 

ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцiй 

Товариства. 

Примітки: 

ЧАСТКА  АТ "ЗФЗ" У СТАТУТНIХ ФОНДАХ IНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСIБ: 

1. ЗАТ "Стептехсервiс"  - форма участi акцiї (3 940 шт.) - частка пiдприємства (доля участi)  - 49,25%  

2. ТОВ БК "Феро-ЗНТУ" - форма участi внесок в Статутний фонд - частка пiдприємства (доля участi) -  99,67% 

3. ТОВ НПФ "Технопромекспорт" - форма участi частка в Статутному фондi - частка пiдприємства (доля участi) -  80,28% 

4. ВАТ "Банк "Бiг Енергiя" - форма участi  акцiї (4 990 000 шт.) - частка пiдприємства (доля участi) - 9,98%   

5. ПАТ "Запорiжгаз" - форма участi акцiї (391 140 шт.) - частка пiдприємства (доля участi) - 1,799%  

6.ТОВ "Телерадiокомпанiя "Омега"" - форма участi внесок в Статутний фонд - частка пiдприємства (доля участi) -  9,33% 

7. ВАТ "Центролiт" - форма участi  акцiї (79 024шт.) - частка пiдприємства (доля участi) -  0,1364% 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.05.2011 267/1/11 ДКЦПФР UA 4000138176 Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,1 2 279 550 

000 

227 955 000 100 

Опис 

Лiстинг ЦП не проводився. Емiтент АТ "ЗФЗ" не подавав заяв для допуску на бiржi. 

Угоди з акцiями здiйснюються та здiйснювались, як правило, на позабiржовому ринку цiнних паперiв України 

Додаткової емiсiї акцiй протягом звiтного року не вiдбувалось.  

Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв. 

Станом на теперiшнiй час додаткової емiсiї акцiй на 2021 рiк не планується.  

Усi акцiї емiтента розмiщенi повнiстю. 
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

16.05.2011 267/1/11 UA4000138176 2 279 550 000 227 955 000 2 258 223 086 0 0 

Опис: 

Акцiонери товариства, якi не заключили договору з депозитарною установою на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних 

зборах Товариства, iнших обмежень не має. 

 

 



110 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
726 645 764 521 31 612 34 612 758 257 799 133 

  будівлі та споруди 220 562 209 623 0 0 220 562 209 623 

  машини та обладнання 433 842 482 190 31 509 31 509 465 351 513 699 

  транспортні засоби 30 013 36 676 0 3 000 30 013 39 676 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 42 228 36 032 103 103 42 331 36 135 

2. Невиробничого 

призначення: 
107 683 103 755 0 1 002 107 683 104 757 

  будівлі та споруди 106 005 102 233 0 1 002 106 005 103 235 

  машини та обладнання 1 032 897 0 0 1 032 897 

  транспортні засоби 3 3 0 0 3 3 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 643 622 0 0 643 622 

Усього 834 328 868 276 31 612 35 614 865 940 903 890 

Опис 

 

 

- строки та умови користування основними засобами (за 

основними групами): 

       

ТЕРМIНИ ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

№   Показник  Термiни експлуатацiї, рокiв 

 

1.Будівлі  16-140 

2.Машини  2-94 

3.Транспортні засоби  8-68 

4.Пристосування та приладдя  3-65 

5.Комунікаційне та мережеве обладнання  9-106 

6.Інші основні засоби    3-99 
 

Термiни експлуатацiї активу переглядаються i, при необхiдностi, 

коригуються на кожну звiтну дату.  

 

- первісна вартість основних засобів: 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2020р - 11 434 096 

тис.грн 

- сума нарахованого зносу: 

Знос основних засобiв - 10 565 820 тис.грн 

 

- ступінь зносу основних засобів: 

Значення коефiцiенту зносу основних засобiв виробничого 
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призначення на 31.12.19р. - 0,93 

Значення коефiцiенту зносу основних засобiв виробничого 

призначення на 31.12.20р. - 0,93 

 

Значення коефiцiенту зносу основних засобiв невиробничого 

призначення на 31.12.19р. - 0,63 

Значення коефiцiенту зносу основних засобiв невиробничого 

призначення на 31.12.20р. - 0,63 

 

- ступінь оновлення основних засобів: 

Значення коефiцiенту оновлення основних засобiв на 31.12.19р. - 0,005 

Значення коефiцiенту оновлення основних засобiв на 31.12.20р. - 0,012 

 

- ступінь використання основних засобів: 

Значення коефiцiенту використання основних засобiв на 31.12.19р. - 

0,54 

Значення коефiцiенту використання основних засобiв на 31.12.20р. - 

0,47 

 

- інформація про всі обмеження на використання майна 

емітента:-        

Загальна вартiсть основних засобiв, вiдносно яких iснують передбаченi 

дiючим законодавством обмеження на використання майна емiтента 

станом  на 31.12.20 р. складає 236 393 тыс. грн., знос - 160 235 тыс. грн., 

у тому числi: 

  - ЖКГ - 230 393 тис.грн., знос - 154 235 тис.грн., 

  - ЦО -  6 тис.грн., знос- 6 тис.грн. 

 

Значнi правочини з основними засобами не здiйснювались. 

 

Балансова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не 

використовуються, на звiтну дату складає 44 949 тис. грн. 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, але таких, 

що продовжують використовуватися складає 228 173 тис. грн.   

 

Основнi засоби емiтента станом на 31.12.2020р. складають 868 276 

тис.грн., у тому числi: 

- на територiї пiдприємства - 754 951 тис.грн.; 

- на базi вiдпочинку "Феросплавник" - 10 851 тис.грн.; 

- санаторiй-профiлакторiй - 10 066 тис.грн.; 

- шлаковi вiдвали - 9 735 тис.грн.  

- ЖКГ - 82 000 тис.грн.  

- дитячий садочок № 15 - 656 тис. грн. 

- переданi в операцiйну оренду (на територiї пiдприємства м. 

Запорiжжя, вул Дiагональна, буд.11) - 17 тис.грн. 

 

Основнi засоби емiтента, якi взятi в оренду,  станом на 31.12.2020 р. 

составляють 35 614 тис.грн., у тому числi: 

- на територiї пiдприємства (м. Запорiжжя, вул Дiагональна, 

буд.11) - 3 103 тис.грн. 

- шлаковi вiдвали (м. Запорiжжя, Балка середня)  - 31 509 
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тис.грн.  

- ЖКГ - 1 002 тис.грн.  

 

Iнформацiя про передачу в оренду основних засобiв пiдприємства: 

1) Промисловий комплект Golden WHEEL CS-5100-5 у кiлькостi 4 

шт. (мiсцезнаходження:ТОВ "Реабiлiтацiйний центр дiтей-iнвалiдiв та 

iнвалiдiв", м.Запорiжжя вул.Вроцлавська,1) вiдповiдно до договору № 

21 вiд 08.02.2016р. (строк дiї договору до 08.02.2022р. включно). 

2) Кондиционер LG S 30 LHP  (мiсцезнаходження:Запорiзька 

митниця, м.Запорiжжя вул. Сергiя Синенка,12) вiдповiдно до договору 

№10 вiд 20.02.2020р. (строк дiї договору до 31.12.2022р. включно) 

3) Господарська будова у цеху №1 (розмiр 14,7*5*3,3)  

(мiсцезнаходження: територiя пiдприємства АТ "ЗФЗ", м.Запорiжжя 

вул.Дiагональна 11) вiдповiдно до договору № 131 вiд 24.12.2019р. 

(строк дiї договору до 31.12.2020р. включно) 

 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом 

протягом термiну їх експлуатацiї. 

  

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

1 889 768 1 219 851 

Статутний капітал (тис.грн) 227 955 227 955 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

227 955 227 955 

Опис   

Вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i 

фондового ринку вiд 17.11.2004 р.    № 485, вартiсть чистих активiв визначається за 

даними форми № 1 "Баланс(Звiт про фiнансовий стан)" по формулi: 

 

Чистi активи = (рядок 1095 ф.1 "Необоротнi активи" + рядок 1195 ф.1 "Оборотнi активи" 

+ рядок 1200 ф.1 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття") - 

(рядок 1595 ф.1 "Довгостроковi зобов'язання i забезпечення" + рядок 1695 ф.1 "Поточнi 

зобов'язання i забезпечення" + рядок 1700 ф.1 "Зобов'язання, пов'язанi з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття" + рядок 1800 ф.1 "Чиста 

вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду"). 

 

Висновок  

Станом на 31.12.2020 року вартiсть чистих активiв АТ "ЗФЗ" складає 1 889 768 тис. грн., та 

перевищує мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановлений  пунктом 1 статтi 14  

Закону України "Про акцiонернi товариства", що не потребує здійснення передбачених 

вимогами статті 155 п.3 Цивільного кодексу України заходів. 
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

д/н 31.12.1899 0 0 31.12.1899 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

д/н 31.12.1899 0 0 31.12.1899 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

д/н 31.12.1899 0 0 31.12.1899 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

Д/н 31.12.1899 0 0 31.12.1899 

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 

д/н 31.12.1899 0 0 31.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 
X 0 X X 

д/н 31.12.1899 0 X 31.12.1899 

Податкові зобов'язання X 24 207 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 594 000 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 575 607 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2 193 814 X X 

Опис Зобов'язання у Товариства за кредитами банку вiдсутi. 

Зобов'язання у Товариства за векселями вiдсутнi, векселями 

не випускались. 

Зобов'язання у Товариства за облiгацiями вiдсутнi, облiгацiї 

емiтентом не випускались. 

Зобов'язання у Товариства за iпотечними цiнними паперами 

вiдсутнi, iпотечнi цiннi папери емiтентом не випускались. 

Зобов'язання у Товариства за сертифiкатами ФОН вiдсутнi, 

сертифiкати ФОН емiтентом не випускались. Власнi акцiї на 

протязi звiтного перiоду товариством не викупались. Iншi 

цiннi папери емiтентом не випускались,сертифiкати iнших 

цiнних паперiв емiтентом не видавались. Зобов'язання за 

цiнними паперами, у тому числi за облiгацiями вiдсутнi. 

Зобов'язання за векселями та за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права вiдсутнi. 



114 

 

 



115 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична 

одиниця 

виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Феросилiкомарганець 

МнС17 

86523,83 

баз.тн. 

1548541 35 93239,304 баз.тн. 2067224 38,5 

2 Феромарганець в/в 

ФМн78 

36337,93 

баз.тн. 

671687 15,2 36898,06  баз.тн. 946324 17,6 

3 Феромарганець с/в 

ФМн88 

8840,15 баз.тн. 279439 6,3 8780,89 баз.тн. 331116 6,2 

4 Феросилiцiй 65% ФС 

65 

32948,52 баз 

тн. 

740321 16,7 33532,722 баз.тн. 874660 16,3 

5 Феросилiцiй 75% ФС 

75 

17936,04 баз.тн 497718 11,2 18147,08 баз.тн. 521159 9,7 



116 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
№ 

з/п 
Склад витрат 

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 

відсотках) 

1 2 3 

1 Енерговитрати 37 

2 Матерiальнi витрати 52 

3 Витрати на оплату працi та 

вiдрахування на соцiальнi заходи 

8 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент  
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ДЦ "Приднiпров'я" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31037030 

Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., д/н р-н, 

м.Днiпро, Челюскiна, буд 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263474 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

Міжміський код та телефон (0562)36-07-85 

Факс (0562)36-07-85 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис Договiр про вiдкриття рахунку у цiнних 

паперах власникам iменних цiнних 

паперiв бездокументарної форми 

iснування вiд 30.05.2011р. № 30-05-

2011/01-Д  

За умовами договору ТОВ 

"ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР 

ПРИДНIПРОВ`Я" здiйснював послуги зi 

зберiгання цiнних паперiв на рахунку у 

цiнних паперах власника, зберiгання та 

облiк цiнних паперiв депонентiв, що 

зберiгаються у депозитарної установи, 

здiйснює iншi депозитарнi послуги. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство Комерцiйний 

банк ПриватБанк 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 

Місцезнаходження 49094, Дніпропетровська обл., д/н р-н, 

м.Днiпро, Набережна Перемоги, 50 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263143 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або НКЦПФР 
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інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013 

Міжміський код та телефон (056)716-16-84 

Факс (056)716-15-51 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис Договiр про вiдкриття рахунку у цiнних 

паперах № Д-41/18 вiд 24.07.2018р. За 

умовами договору АТ КБ ПриватБанк 

здiйснював послуги зi зберiгання 

цiнних паперiв на рахунку у цiнних 

паперах власника, зберiгання та облiк 

цiнних паперiв депонентiв, що 

зберiгаються у депозитарної установи, 

здiйснює iншi депозитарнi послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Солiд Днiпро" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36365982 

Місцезнаходження 49600, Дніпропетровська обл., д/н р-н, 

м.Днiпро, вул. Сiчеславська 

Набережна, 29-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 263260 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013 

Міжміський код та телефон (056) 788-70-94 

Факс (056) 788-70-94 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис Договор про вiдкриття рахунку у цiнних 

паперах № Д-SD/14-22 вiд 24.12.14р.  

За умовами договору ТОВ " Солiд 

Днiпро" здiйснював послуги зi 

зберiгання цiнних паперiв на рахунку у 

цiнних паперах власника, зберiгання та 

облiк цiнних паперiв депонентiв, що 

зберiгаються у депозитарної установи, 

здiйснює iншi депозитарнi послуги. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Київська обл., д/н р-н, м. Київ, 
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вул. Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

не пiдлягає лiцензуванню 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)591-04-00 

Факс (044)482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть  Центрального 

депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Договiр про обслуговування емiсiї 

цiнних аперiв ПАТ "ЗФЗ"  № Е-9244/п 

вiд 11.10.14р. Заява про приєднання до 

умов Договору про обслуговування 

випуску акцiй № ОВ-632 вiд. 23.10.13р.  

Послуги Центрального Депозитарiю не 

пiдлягають лiцензуванню 

За умовами договору ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ 

УКРАЇНИ" здiйснює надання послуг 

щодо вiдкриття та ведення рахунку в 

цiнних паперах, обслуговування 

операцiй Товариства щодо розмiщення 

цiнних паперiв бездокументарної 

форми iснування та обслуговування 

операцiй щодо випущених цiнних 

паперiв. ПАТ НДУ включено до 

державного реєстру фiнансових 

установ, якi надають фiнансовi послуги 

на ринку цiнних паперiв. Центральний 

депозитарiй забезпечує формування та 

функцiонування системи 

депозитарного облiку цiнних паперiв. 

Надання Центральним депозитарiєм 

послуг, пов'язаних iз провадженням 

депозитарної дiяльностi, проведенням 

ним операцiй у системi депозитарного 

облiку, здiйснення контролю за 

депозитарними установами 

здiйснюються згiдно з Правилами 

Центрального депозитарiю 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку 

iнфраструктури фондового ринку 

України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Київська обл., д/н р-н, м. Киiв, 

вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
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Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон 044) 287-56-70 

Факс 044) 287-56-73 

Вид діяльності Дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасникiв фондового ринку 

Опис Послуга з оприлюднення регульованої 

iнформацiї вiд iменi учасникiв 

фондового ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку 

iнфраструктури фондового ринку 

України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Київська обл., д/н р-н, м. Киiв, 

вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон 044) 287-56-70 

Факс 044) 287-56-73 

Вид діяльності Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР 

Опис Послуга подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних до НКЦПФР 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма 

"КАУПЕРВУД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи  20219083 

Місцезнаходження 49044, Дніпропетровська обл., д/н р-н, 

м. Днiпро, вул. Гоголя, 15-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №0031 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Рiшення Аудиторської палати України 

№98 вiд 26.01.2001р. 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (056)370-19-76 

Факс (0562)47-83-98 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 
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Опис Договiр№886А вiд 04.01.2021р., 

послуги про виконання аудиту окремої 

фiнансової звiтностi та консолiдованої 

фнансової звiтностi станом на 

31.12.2020 р. за перiод з 01.01.2020р. 

по 31.12.2020р.  

договiр№869НВ (ОБМ) про надання 

послуг вiд 26.10.2020р., послуги з 

надання обмеженої впевненостi 

стосовно правильностi нарахування 

основних податкiв та зборiв у 2020роцi 

(з 01.01.2020 по 31.12.2020р.). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстью "Юридична 

компанiя "Тезiс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33248467 

Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., д/н р-н, 

м. Днiпро, вул. Челюскiна, буд.8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не потребує лiцензув 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон ((0567)16-33-59 

Факс (0567)16-33-58 

Вид діяльності Юридична особа, що надає юридичнi 

послуги емiтенту 

Опис Надання юридичних та 

консультацiйних послуг не потребує 

наявностi лiцензiї (дозволу) 

Договiр № 5 вiд 03.03.2014р. 

Надання юридичної допомоги та 

консультацiй 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Василюха    Тетяна Олександрiвна 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2570412624 

Місцезнаходження 50086, Дніпропетровська обл., д/н р-н, 

М. Кривий Рiг, вул. Бородича, 7д 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності В02  № 534587 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

 Виконавчий комiтет Криворiзької 

мiської Ради Днiпропетровської областi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.07.2007 

Міжміський код та телефон 056-405-97-57 

Факс 056-405-97-52 

Вид діяльності Фізична особа, яка надає юридичнi 
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послуги емiтенту 

Опис Надання юридичної допомоги та 

консультацiй  дог № 5 от 01.08.2015 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Iнгострах" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33248430 

Місцезнаходження 49094, Дніпропетровська обл., Д/н р-н, 

м. Днiпро, Узвiз Кодацький, 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 584785 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.08.2011 

Міжміський код та телефон 056-716-19-22 

Факс 056-716-19-22 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Добровiльне страхування транспортних 

засобiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Iнгострах" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33248430 

Місцезнаходження 49094, Дніпропетровська обл., д/н р-н, 

м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 

буд 32 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 584786 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.08.2011 

Міжміський код та телефон 0-800-500-801 

Факс 0-800-500-801 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Обов'язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яка може 

бути заподiяна пожежами та аварiями 

на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного i санiтарно-

епiдемiологiчного характеру. 

Обов'язкове особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої та сiльської 

пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин 

(команд) 
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Добровiльне страхування вiд нещасних 

випадкiв.  

Страхування членiв добровiльної 

газорятувальної дружини. (ДГРД). 

Добровiльне страхування перед 

третiми особами 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Iнгострах" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33248430 

Місцезнаходження 49100, Дніпропетровська обл., д/н р-н, 

м. Днiпро, Узвiз Кодацький, 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №2991 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.08.2011 

Міжміський код та телефон 056-716-19-22 

Факс 056-716-19-22 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Лiцензiя на пiдставi Розпорядження 

№2991 

Обов'язкове особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на транспортi 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя "Актив-

Сервiс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34754088 

Місцезнаходження 61012, Харківська обл., д/н р-н, м. 

Харкiв, вул.. Полтавський шлях, буд. 14, 

кВ. 24 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

не потребує лiцензування 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (061)214-98-82 

Факс (057)-719-15-98 

Вид діяльності Юридична особа, що видає лiцензiй(її) 

на використання комп'ютерних(ої) 

програм(ми) емiтенту 

Опис Видає лiцензiй(її) на використання 

комп'ютерних(ої) програм(ми) (ЛIГА 

"ЗАКОН") емiтенту Договiр № 13/0434 

вiд 14.10.2013 року 
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Актуарна 

консалтингова компанiя "Профiт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37853843 

Місцезнаходження 04050, Київська обл., д/н р-н, м. Киiв, 

вул. Глибочицька, 13, сектор 1, офiс 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №01-029 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг" 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.11.2017 

Міжміський код та телефон (096)3719219 

Факс (096)3719219 

Вид діяльності Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi 

страхування та пенсiйного 

забезпечення 

Опис Договiр № 191 вiд 27.12.2019р. Послуги 

у виглядi проведення актуарної оцiнки 

довгострокових зобов'язань та витрат 

згiдно вимог МСФЗ. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "НIБАС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33248430 

Місцезнаходження 49094, Дніпропетровська обл., д/н р-н, 

м. Днiпро, вул. Сiчеславська 

Набережна, буд. 29-А, пiд'їзд 2, 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

не потребує лiцензування 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (067)561-21-71 

Факс (067)561-21-71 

Вид діяльності Юридична особа, що надає 

iнформацiйно-консультацiйнi 

(юридичнi )послуги емiтенту 

Опис Надання юридичних таiнформацiйно- 

консультацiйних послуг не потребує 

наявностi лiцензiї (дозволу) 

Договiр № 834 вiд 07.11.2017р. 
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КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

феросплавiв" 
за ЄДРПОУ 00186542 

Територія Запорізька область, Заводський р-н за КОАТУУ 2310136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД 24.10 

Середня кількість працівників: 2955 

Адреса, телефон: 69035 м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, 11, (061)217-80-01 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 2 019 3 732 

    первісна вартість 1001 3 263 5 308 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 244 ) ( 1 576 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 103 375 41 585 

Основні засоби 1010 834 328 868 276 

    первісна вартість 1011 11 362 728 11 434 096 

    знос 1012 ( 10 528 400 ) ( 10 565 820 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 881 881 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 10 509 34 538 

Відстрочені податкові активи 1045 5 966 11 876 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
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Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 957 078 960 888 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 834 497 673 469 

Виробничі запаси 1101 404 479 349 227 

Незавершене виробництво 1102 142 217 101 449 

Готова продукція 1103 280 496 212 887 

Товари 1104 7 305 9 906 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 143 454 1 836 747 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 58 494 436 102 

    з бюджетом 1135 105 600 91 113 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 12 683 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 120 830 23 785 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 6 722 8 731 

Готівка 1166 13 6 

Рахунки в банках 1167 6 690 8 715 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 24 535 52 747 

Усього за розділом II 1195 2 294 132 3 122 694 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 3 251 210 4 083 582 

 

Пасив 

Код 

рядк

а 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 227 955 227 955 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 -30 819 -44 580 
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Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 34 193 34 193 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 991 383 1 675 061 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 2 861 ) ( 2 861 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 1 219 851 1 889 768 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 260 778 297 497 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 164 155 164 918 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 424 933 462 415 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 441 2 141 

    товари, роботи, послуги 1615 834 456 601 420 

    розрахунками з бюджетом 1620 7 399 24 207 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 16 669 

    розрахунками зі страхування 1625 6 374 5 248 

    розрахунками з оплати праці 1630 18 828 21 870 

    одержаними авансами 1635 40 088 100 864 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 45 486 53 316 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 653 204 922 333 

Усього за розділом IІІ 1695 1 606 276 1 731 399 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 150 0 
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Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 3 251 210 4 083 582 
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Примітки:  

В р. 1410 «Додатковий капітал» відображені суми, що не передбачені іншими статтями 

розділу «Власний капітал», а саме: 

№ з/п Показник На 31.12.2020 р. На 01.01.2020 р. 

1 2 3 4 

1 
Вартість майна, яке не підлягало 

приватизації 
76 159 79 338 

2 Вартість безкоштовно отриманого майна 2 2 

3 Актуарний прибуток (збиток) (120 741) (110 159) 

4 Разом (44 580) (30 819) 

 

 

 

 

Керівник    Кравченко Павло Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

феросплавiв" 
за ЄДРПОУ 00186542 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 5 376 366 6 073 531 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4 491 456 ) ( 5 892 153 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 884 910 181 378 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 336 121 21 456 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 152 733 ) ( 173 620 ) 

Витрати на збут 2150 ( 134 597 ) ( 154 713 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 176 391 ) ( 419 998 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 2190 757 310 0 
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    прибуток 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 545 497 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 3 307 

Інші доходи 2240 3 308 6 880 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 54 342 ) ( 69 925 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 3 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 706 273 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 605 235 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -23 976 4 628 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 682 297 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 600 607 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -10 582 -38 493 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -10 582 -38 493 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -10 582 -38 493 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 671 715 -639 100 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 684 794 5 299 485 

Витрати на оплату праці 2505 493 267 555 974 

Відрахування на соціальні заходи 2510 105 016 118 144 

Амортизація 2515 92 407 102 338 

Інші операційні витрати 2520 603 953 788 748 

Разом 2550 4 979 437 6 864 689 
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ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2 271 995 973 2 271 995 973 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 271 995 973 2 271 995 973 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,300310 -0,264350 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,300310 -0,264350 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Кравченко Павло Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

феросплавiв" 
за ЄДРПОУ 00186542 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 5 668 157 6 716 455 

Повернення податків і зборів 3005 176 719 669 954 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 176 719 669 954 

Цільового фінансування 3010 10 673 9 961 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 24 107 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 100 169 35 835 

Надходження від повернення авансів 3020 2 270 8 030 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 5 281 6 525 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 866 2 444 

Надходження від операційної оренди 3040 241 373 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 980 241 376 861 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 336 406 ) ( 6 585 107 ) 

Праці 3105 ( 370 180 ) ( 419 142 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 104 350 ) ( 116 630 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 113 576 ) ( 136 463 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 534 ) ( 397 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 18 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 113 042 ) ( 136 048 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 120 136 ) ( 50 845 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 81 ) ( 149 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 26 844 ) ( 7 762 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 801 249 ) ( 482 260 ) 
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1 2 3 4 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 73 795 28 080 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 600 263 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 121 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 51 725 ) ( 63 482 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 21 110 ) ( 3 360 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -72 235 -66 458 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 509 ) ( 330 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -509 -330 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 1 051 -38 708 

Залишок коштів на початок року 3405 6 722 48 077 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 958 -2 647 

Залишок коштів на кінець року 3415 8 731 6 722 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Кравченко Павло Олександрович 
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Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

феросплавiв" 
за ЄДРПОУ 00186542 

 

Звіт про власний капітал 

За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервни

й капітал 

Нерозподі

лений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 227 955 0 -30 819 34 193 991 383 0 -2 861 1 219 851 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 227 955 0 -30 819 34 193 991 383 0 -2 861 1 219 851 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період  

4100 0 0 0 0 682 297 0 0 682 297 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 -10 582 0 0 0 0 -10 582 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 -10 582 0 0 0 0 -10 582 
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Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -3 179 0 1 381 0 0 -1 798 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -13 761 0 683 678 0 0 669 917 

Залишок на кінець року  4300 227 955 0 -44 580 34 193 1 675 061 0 -2 861 1 889 768 

Примітки: д/н 
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Керівник    Кравченко Павло Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

феросплавiв" 
за ЄДРПОУ 00186542 

Територія Запорізька область, Заводський р-н за КОАТУУ 2310136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД 24.10 

Середня кількість працівників: 2957 

Адреса, телефон: 69035 м.Запорiжжя, вул. Дiагональна, 11, (061)217-80-01 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 

Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 2 019 3 732 

    первісна вартість 1001 3 265 5 310 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 246 ) ( 1 578 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 103 375 41 585 

Основні засоби 1010 834 328 868 276 

    первісна вартість 1011 11 362 770 11 434 138 

    знос 1012 ( 10 528 442 ) ( 10 565 862 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 810 810 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 10 509 34 538 

Відстрочені податкові активи 1045 5 966 11 876 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 
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Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
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1 2 3 4 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 957 007 960 817 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 834 497 673 469 

Виробничі запаси 1101 404 479 349 227 

Незавершене виробництво 1102 142 217 101 449 

Готова продукція 1103 280 496 212 887 

Товари 1104 7 305 9 906 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 143 045 1 836 200 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 58 497 436 105 

    з бюджетом 1135 105 600 91 113 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 12 683 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 120 830 23 785 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 6 722 8 750 

Готівка 1166 13 6 

Рахунки в банках 1167 6 690 8 734 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 24 535 52 747 

Усього за розділом II 1195 2 293 726 3 122 169 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 3 250 733 4 082 986 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 227 955 227 955 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 
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Додатковий капітал 1410 -30 819 -44 580 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Пасив 

Код 

рядк

а 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

Резервний капітал 1415 34 193 34 193 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 990 641 1 674 303 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 2 861 ) ( 2 861 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 -382 -426 

Усього за розділом I 1495 1 218 727 1 888 584 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 260 778 297 497 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 164 155 164 918 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 424 933 462 415 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 441 2 141 

    товари, роботи, послуги 1615 834 445 601 334 

    розрахунками з бюджетом 1620 7 499 24 308 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 16 669 

    розрахунками зі страхування 1625 6 376 5 249 

    розрахунками з оплати праці 1630 19 383 22 441 

    одержаними авансами 1635 40 088 100 864 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 45 487 53 317 



145 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 653 204 922 333 

Усього за розділом IІІ 1695 1 606 923 1 731 987 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 150 0 

Пасив 

Код 

рядк

а 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 3 250 733 4 082 986 

 

римітки: д/н 

В р. 1410 «Додатковий капітал» відображені суми, що не передбачені іншими статтями розділу 

«Власний капітал», а саме: 

№ з/п Показник На 31.12.2020 р. На 01.01.2020 р. 

1 2 3 4 

1 
Вартість майна, яке не підлягало 

приватизації 
76 159 79 338 

2 Вартість безкоштовно отриманого майна 2 2 

3 Актуарний прибуток (збиток) (120 741) (110 159) 

4 Разом (44 580) (30 819) 

 

 

 

 

 

Керівник    Кравченко Павло Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

феросплавiв" 
за ЄДРПОУ 00186542 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 2020 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 5 376 366 6 073 531 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 4 491 409 ) ( 5 892 129 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 884 957 181 402 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 336 089 21 435 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 152 990 ) ( 173 873 ) 

Витрати на збут 2150 ( 134 597 ) ( 154 713 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 176 209 ) ( 419 810 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 2190 757 250 0 
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    прибуток 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 545 559 ) 

1 2 3 4 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 3 307 

Інші доходи 2240 3 308 6 880 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 54 342 ) ( 69 925 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 3 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 706 213 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 605 297 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -23 976 4 628 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 682 237 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 600 669 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -10 582 -38 493 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -10 582 -38 493 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -10 582 -38 493 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 671 655 -639 162 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

    власникам материнської компанії 
2470 682 281 -600 669 

    неконтрольованій частці 2475 -44 0 

Сукупний дохід, що належить: 

    власникам материнської компанії 
2480 671 699 -639 162 

    неконтрольованій частці 2485 -44 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 
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Матеріальні затрати 2500 3 684 794 5 299 485 

Витрати на оплату праці 2505 493 398 556 090 

Відрахування на соціальні заходи 2510 105 045 118 169 

Амортизація 2515 92 407 102 338 

Інші операційні витрати 2520 603 583 788 505 

Разом 2550 4 979 227 6 864 587 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2 271 995 973 2 271 995 973 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 271 995 973 2 271 995 973 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,3003000 -0,264380 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,3003000 -0,264380 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: д/н 

 

 

Керівник    Кравченко Павло Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

феросплавiв" 
за ЄДРПОУ 00186542 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

За 2020 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 5 668 157 6 716 455 

Повернення податків і зборів 3005 176 719 669 954 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 176 719 669 954 

Цільового фінансування 3010 10 673 9 961 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 24 107 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 100 169 35 835 

Надходження від повернення авансів 3020 2 270 8 030 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 5 281 6 525 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2 866 2 444 

Надходження від операційної оренди 3040 241 373 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 980 260 376 861 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 336 138 ) ( 6 584 854 ) 

Праці 3105 ( 370 285 ) ( 419 233 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 104 380 ) ( 116 653 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 113 699 ) ( 136 589 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 534 ) ( 397 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 2 ) ( 20 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 113 163 ) ( 136 172 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 120 142 ) ( 50 852 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 81 ) ( 149 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 26 844 ) ( 7 762 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 801 253 ) ( 482 266 ) 
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Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 73 814 28 080 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 600 263 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 121 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 51 725 ) ( 63 482 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 21 110 ) ( 3 360 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -72 235 -66 458 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 509 ) ( 330 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -509 -330 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 1 070 -38 708 

Залишок коштів на початок року 3405 6 722 48 077 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 958 -2 647 

Залишок коштів на кінець року 3415 8 750 6 722 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Кравченко Павло Олександрович 
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Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

феросплавiв" 
за ЄДРПОУ 00186542 

 

Консолідований звіт про власний капітал 

За 2020 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

ровани

й 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатк

овий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилучен

ий 

капітал 
Всього 

Неконтр

ольована 

частка 
Разом 

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

Залишок на початок року 4000 227 955 0 -30 819 34 193 990 641 0 -2 861 1 219 109 -382 1 218 727 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 227 955 0 -30 819 34 193 990 641 0 -2 861 1 219 109 -382 1 218 727 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період  

4100 0 0 0 0 682 281 0 0 682 281 -44 682 237 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 -10 582 0 0 0 0 -10 582 0 -10 582 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Належить власникам материнської компанії   

Стаття Код рядка 

Зареєст

ровани

й 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатк

овий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 
Всього 

Неконтр

ольован

а частка 
Разом 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 -10 582 0 0 0 0 -10 582 0 -10 582 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капіта

л у 

дооцін

ках 

Додатк

овий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 
Всього 

Неконтр

ольован

а частка 
Разом 

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

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -3 179 0 1 381 0 0 -1 798 0 -1 798 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -13 761 0 683 662 0 0 669 901 -44 669 857 

Залишок на кінець року  
4300 227 955 0 -44 580 34 193 1 674 30

3 

0 -2 861 1 889 010 -426 1 888 584 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Кравченко Павло Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Гордiєнко Тетяна Вiкторiвна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Примітки до окремої фінансової звітності  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 

за 2020 рік 
 

 

1. Загальна інформація про підприємство 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (скорочена 

назва АТ «ЗФЗ») є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» ТА ВІДКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ». 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 

створене згідно з рішенням Фонду державного майна України від 03.05.1995 року № 462. 

Реєстрація випуску акцій відбулася 14 серпня 1995 р. Підприємство зареєстроване виконавчим 

комітетом Запорізької міської Ради 30/05/1995 року. Свідоцтво про державну реєстрацію № 

196816. 

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 08 квітня 2011 року ВІДКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ“ змінило 

найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 

ФЕРОСПЛАВІВ» (далі за текстом «Підприємство»). Довідка з Єдиного Державного реєстру 

підприємств та організацій України серія АА № 708940 від 29.11.2012 р., дата та номер 

останньої реєстраційної дії 23.11.2012 р. № 11031070026001727, місце проведення реєстраційної 

дії -  виконавчий комітет Запорізької міської ради. 

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 19 квітня 2018 року ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ“ змінило 

найменування на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 

(далі за текстом «Підприємство»). Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 03.05.2018 р. 

 

АТ «ЗФЗ» знаходиться за адресою: 

69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 11. Офіційний сайт zfz.com.ua, 

електронна адреса - spred@ferro.zp.ua. 

Ідентифікаційний код – 00186542, місцезнаходження за КОАТУУ – Запорізька область 

(2310136600), організаційно-правова форма за КОПФГ – акціонерне товариство (230), основний 

вид діяльності – виробництво феросплавів. 

Середня кількість працівників за звітний рік складає 2955 чоловік (за попередній період 

3107 чоловік). 

 

Станом на звітну дату підприємство має філію – САНАТОРІЙ- ПРОФІЛАКТОРІЙ  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», 

який згідно довідки №479491 від 28.04.2011 р. з єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України має правовий статус суб’єкта без права юридичної особи, організаційно-

правову форму за КОПФГ – 610 філія (інший відокремлений підрозділ). Ідентифікаційний код – 

http://www.zfz.com.ua/#_blank
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33272793, місцезнаходження за КОАТУУ – 2310137200, поштовий індекс 69017, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, острів Хортиця, вул. Січ, 1а. 

 

2. Основні положення облікової політики 

2.1. Основа підготовки інформації. Дана фінансова звітність (далі – фінансова звітність) 

підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основні 

принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці даної фінансової звітності, 

наведені нижче. 

Дана фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення. 

Відповідно до вимог МСФЗ повний пакет фінансової звітності за МСФЗ включає Баланс 

(Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний доход), Звіт про 

рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну 

інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ).  

При підготовці даної фінансової звітності керівництво підприємства передбачає, що 

підприємство буде здійснювати свою фінансово-господарську діяльність на протязі 12 місяців 

року, наступного за звітним, і не має наміру чи потреби в ліквідації, припиненні фінансово-

господарської діяльності чи подальшому зверненні за захистом від кредиторів. 

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Підприємство буде 

продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає 

реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. Таке припущення 

формувалось виходячи з професійного судження керівництва, що враховувало фінансовий стан 

Підприємства, існуючі наміри, заплановану в бюджеті прибутковість діяльності у майбутньому 

та доступ до фінансових ресурсів, а також вплив поточної фінансової та економічної ситуації на 

майбутню діяльність Підприємства. Але також слід враховувати, що Підприємство веде свою 

діяльність в нестабільному середовищі, яке існує на даний час в Україні, і не існує чіткого 

уявлення про заходи, щодо подолання існуючої кризи. Тому виникає невизначеність, яка може 

вплинути на подальший фінансовий стан Підприємства, на його спроможність відшкодування 

вартості активів, сплати своїх боргових зобов’язань в міру настання терміну їх погашення. Дана 

фінансова звітність не виключає коригувань, які можуть бути в разі такої невизначеності. Про 

такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі, та зможуть бути оцінені. 

Оцінка активів й зобов’язань заснована на припущенні того, що підприємство зможе 

виконувати свої зобов’язання й реалізовувати свої активи в ході звичайної діяльності. 

Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Гривня є національною валютою 

України. Всі значення закруглені до найближчої тисячі, якщо не вказане інше. 

 

2.2. Застосування нових і переглянутих МСФЗ.  

Зміни МСФЗ з 1 січня 2020 року пов’язані з тим, що вступили в силу наступні нові 

поправки до МСФЗ: 

Поправки до МСФЗ 3 – «Об’єднання бізнесу»; 

Поправки до МСФЗ 7, МСФЗ 9 та МСБО 39 – «Реформа базової процентної ставки»; 

Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 – «Визначення суттєвості»; 

«Концептуальна основа фінансової звітності» 
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Поправки до МСФЗ 16 – «Поступки за орендою, пов’язані з пандемією Covid-19». 

Дані поправки не мали впливу на фінансову звітність Підприємства, оскільки у нього 

відсутні операції, яких стосуються дані поправки.  

Концептуальна основа фінансової звітності не є стандартом та не має переважної сили 

над положеннями та вимогами стандартів. Переглянута редакція концептуальних основ містить 

декілька нових концепцій, оновлені визначення активів та зобов’язань та критерії їх визнання, а 

також пояснює деякі суттєві положення. Перегляд даного документа не вплинув на фінансову 

звітність підприємства. 

2.3. 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, що діє на дату здійснення операції. 

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні по 

офіційному обмінному курсу НБУ на звітну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслідок 

курсової різниці при переоцінці активів і зобов'язань, відображаються в інших операційних 

доходах/витратах або у в інших доходах/витратах у складі прибутку або збитку.  

Основні курси обміну, що використалися для перерахунку сум в іноземній валюті на 

звітну дату та на початок звітного періоду, були наступними (Таблиця № 1): 

 

Таблиця № 1 

 

Курси обміну, що використалися для перерахунку сум в іноземній валюті 

грн. 

№ 

з/п  
Найменування валюти 

Дата 

31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Долар США 28,2746 23,6862 

2 ЄВРО 34,7396 26,422 

 

 

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

2.4. Звітність за сегментами. Сегменти, чиї доходи, фінансові результати перевищують 

10% від загальних показників всіх сегментів, наводяться в звітності окремо. Підприємство в 

2020 році працювало в одному сегменті - виробництво феросплавів. 

 

2.5. Основні засоби. Основні засоби обліковуються за первісною вартістю мінус 

подальша амортизація і знецінення.  

Подальше придбання основних засобів враховується за первісною вартістю. Первісна 

вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, 
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створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці і 

відповідну частину загальновиробничих витрат. 

Вартість заміни основних компонентів основних засобів 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 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 активів, або що 

підлягають отриманню, і балансової вартості цих активів і признаються у складі прибутку або 

збитку.  

 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом терміну 

їх корисної експлуатації (Таблиця № 2): 

Таблиця № 2 

Терміни корисної експлуатації 

№ 

з/п 
Показник 

Терміни корисної 

експлуатації, років 

1 2 3 

1 Будівлі 16-140 

2 Машини 2-94 

3 Транспортні засоби 8-68 

4 Пристосування та приладдя 3-65 

5 Комунікаційне та мережеве обладнання 9-106 

6 Інші основні засоби 3-99 

 

Терміни корисної експлуатації активу переглядаються і, при необхідності, коригуються 

на кожну звітну дату.  

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто, коли 

його місце розташування і стан, дозволяють здійснювати  експлуатацію відповідно до намірів 

Підприємства. 

Нарахування амортизації активу припиняється, починаючи з більш ранньої з двох дат: 

- дати переведення до складу активів, призначених для продажу; або  

- дати припинення визнання активу.  

Відповідно, нарахування амортизації не припиняється в разі простою активу або 

припинення активного використання активу, за винятком випадків, коли актив повністю 

амортизований. 

Матеріальні активи, терміном служби більше 1 року і первісною вартістю менш 

вартісного критерію віднесення до основних фондів встановленого нормами Податкового 

кодексу України, відносяться на витрати в місяці їх введення в експлуатацію. 

 

2.6. Незавершені капітальні інвестиції - це вартість придбаних основних засобів, не 

введених в експлуатацію, незавершених об’єктів будівництва та є вартістю придбання 
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(створення) основних засобів, що не готові до експлуатації. Амортизація цих активів не 

нараховується до моменту їх готовності до експлуатації. 

Обліковою політикою передбачено, що Підприємство може капіталізувати витрати по 

позикових коштах, у складі вартості кваліфікаційного активу шляхом застосування норми 

капіталізації до витрат на цей актив. 

 

2.7. Нематеріальні активи. Нематеріальні активи відображаються в обліку за первісною 

вартістю за вирахуванням сум накопиченої амортизації і знецінення. Амортизація нараховується 

рівномірно протягом наступних термінів корисного використовування:  

• ліцензії – від 1 до 5 років та безстрокові (не амортизуються); 

• програмне забезпечення 5-22 років; 

• права користування майном 1,1-18 років. 

Визнання нематеріального активу припиняється в разі його вибуття або коли від його 

подальшого використання не очікується ніяких майбутніх економічних вигод. 

 

2.8. Класифікація фінансових активів. Підприємство класифікує свої фінансові активи 

як дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, іншу дебіторську заборгованість, 

грошові кошти, інвестиції. Підприємство визначає категорію фінансових активів при їх 

первинному визнанні. 

 

2.9. Класифікація фінансових зобов'язань. Фінансові зобов’язання класифіковані в 

фінансовій звітності у вигляді кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, інших 

зобов’язань. 

 

2.10. Первісне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи і зобов'язання 

спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс/мінус витрати на проведення операції.  

Зазвичай найкращим свідченням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна 

угоди, за винятком випадків, коли встановлена інша величина виходячи з спостережуваних 

поточних угод на ринку або з застосуванням оцінки. 

Якщо поточна вартість фінансових інструментів суттєво відрізняється від вартості 

очікуваних майбутніх грошових потоків, то такий фінансовий інструмент відображається за 

поточною вартістю, визначеною із застосуванням ефективної ставки дисконтування. 

Справедливою вартістю фінансових активів і зобов'язань терміном погашення 12 місяців (або 

менше) вважається їх номінальна вартість. 

 

2.11. Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первинного визнання фінансові 

активи Підприємства, обліковуються: 

- за амортизованою вартістю 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; 

- інвестиції в інструменти капіталу дочірніх підприємств - по собівартості за вирахуванням 

збитків від знецінення; 

- інвестиції в інструменти капіталу інших підприємств, по справедливій вартості. 
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Фінансові зобов’язання обліковуються: 

- за справедливою вартістю через прибутки та збитки – ті, що утримуються з метою 

продажу, або є похідними інструментами; 

- за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки – всі 

інші фінансові зобов’язання. 

 

2.12. Припинення визнання фінансових інструментів.  

Підприємство списує фінансовий актив в тому випадку, коли воно втрачає контроль над 

правами вимоги за договором, що є базою для визнання такого фінансового активу у випадках: 

- використання прав вимоги щодо вигод, передбачених договором; 

- спливу терміну договірних прав вимоги на потоки грошових коштів по фінансовому 

активу; 

- відмови Підприємства від цих прав. 

Фінансове зобов'язання (або частина фінансового зобов'язання) списується з балансу тоді, 

коли воно погашено, тобто, коли вказане в договорі зобов'язання виконано, анульовано або 

строк його дії закінчився і відновленню не підлягає. 

 

2.13. Податок на прибуток.  

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку і відстроченого податку 

або відстроченого активу. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності 

відповідно до законодавства України, яке діє на звітну дату.  

Дохід від податку на прибуток виникає внаслідок перевищення суми нарахування 

відстрочених податкових активів над відстроченими податковими зобов’язаннями та іншими 

витратами які відносяться до витрат з податку на прибуток. 

Витрати/ дохід з податку на прибуток визнаються 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, яка згідно податкової звітності підлягає сплаті до бюджету.  

Відстрочені податкові зобов’язання/ активи розраховуються по методу балансових 

зобов'язань/активів 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. Відстрочені податкові зобов’язання/ активи оцінюються по ставках, 

які, як очікується, застосовуватимуться в періодах, коли буде сторнована тимчасова різниця або 

використаний перенесений податковий збиток.  

Інші податки, окрім податку на прибуток, показані у складі операційних витрат. 

 

2.14. Запаси.  

Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість або чиста вартість 

реалізації. 

Собівартість придбаних запасів включає вартість придбання та витрат на доставку, 

імпортні мита та інші податки (за винятком тих, які відшкодовуються Підприємству 

податковими органами). 

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. 
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Вартість вибуття товарно-матеріальних запасів визначається за методом: 

• середньозваженої собівартості - для готової продукції, сировини і основних матеріалів 

(електродна продукція, коло Ф25), що враховуються на 201 балансовому рахунку; 

• собівартості перших за часом надходження (ФІФО) - для інших запасів, що 

споживаються в виробничо господарської діяльності; 

• ціни продажу для товарів громадського харчування. 

 

2.15. 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 оцінюється за амортизованою 

вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки мінус резерв на зменшення 

корисності.  

 

2.16. Аванси видані. Аванси враховуються за первинною вартістю. 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 використання. Якщо є свідчення того, що активи, товари або послуги, до яких 

відносяться аванси видані, не будуть отримані, підприємство припиняє визнання авансів 

активами з віднесенням суми авансів до складу збитку. 

В фінансовій звітності активи у вигляді виданих авансів відображаються разом з сумами 

податку на додану вартість. Суми податку на додану вартість за цими активами відображаються 

також в складі інших поточних зобов’язань підприємства до дати отримання та оприбуткування 

товарів, результатів робіт та послуг. 

 

2.17. 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.  

 

2.18. Акредитиви. Акредитиви є грошовими коштами на банківських рахунках, 

«зарезервовані» банком для забезпечення виконання Підприємством своїх зобов'язань за 

конкретними договорами купівлі. Використовування цих грошових коштів обмежено. 

Враховуються ці суми в складі виданих авансів. 

 

2.19. Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як капітал.  

 

2.20. 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. 

 

2.21. 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 
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вартість розраховується з урахуванням витрат на проведення операції, а також всіх премій і 

дисконту при розрахунку.  

 

2.22. Аванси отримані. До кредиторської заборгованості відносяться й суми авансів, 

отриманих від покупців товарів, робіт, послуг, які не є фінансовими зобов’язаннями та 

обліковуються за первісно отриманими сумами. 

Зобов’язання за отриманими авансами виникають тоді, коли Підприємство отримує 

грошові кошти від покупців товарів, робіт, послуг. Вони включаються в категорію поточних 

зобов’язань, крім тих з них, термін поставок товарів, виконання робіт та надання послуг за 

якими перевищує 12 місяців після звітної дати. Ці зобов’язання включаються в категорію 

довгострокових зобов’язань. 

В фінансовій звітності зобов’язання за отриманими авансами відображаються разом з 

сумами податку на додану вартість. Суми податку на додану вартість за цими зобов’язаннями 

відображаються також в складі активів підприємства до дати визнання доходів з поставок 

товарів, виконання робіт та надання послуг. 

 

2.23. Резерви за зобов'язаннями і забезпечення. Резерви за зобов'язаннями і 

забезпечення – це не фінансові зобов'язання, які визнаються у випадках, коли у Підприємства є 

юридичні або передбачувані зобов'язання в результаті минулих подій, коли існує впевненість у 

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 

потрібний відтік грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу таких 

зобов'язань.  

Підприємством створюються наступні резерви за зобов'язаннями і забезпечення: 

- забезпечення виплат відпусток; 

- пенсійне забезпечення 

- забезпечення (резерв) майбутніх платежів згідно контрактів. 

 

2.23.1. Забезпечення виплат відпусток. Зобов’язання підприємства на сплату 

робітникам за відпрацьовані, але невикористані відпускні дні, у тому числі додаткові дні, 

передбачені колективним договором, відображається на кінець звітного періоду у формі резервів 

на витрати, пов’язані з наданням відпусток. Це зобов’язання визнається як короткострокове 

зобов’язання та як таке, що належить до виплати протягом дванадцяти місяців після закінчення 

періоду, в якому працівники надавали послуги. 

 

2.23.2. Пенсійне забезпечення. 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 по встановлених виплатах 

розраховується щорічно. 

Резерви за пенсійними зобов'язаннями оцінюються за приведеною вартістю витрат, які, 

як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки, 

що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі і ризики, властиві зобов'язанню. 

Збільшення резерву з часом признається як процентні витрати. 
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2.24. Умовні активи і зобов'язання. Умовний актив не визнається у фінансовій звітності. 

Інформація про нього розкривається, коли існує висока ймовірність отримання економічних 

вигод від його використовування. 
 
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує 

висока 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. 

 
2.25. Винагороди працівникам. План з встановленими внесками. Підприємство платить 

на користь своїх працівників передбачені законодавством внески на обов’язкове державне 
соціальне страхування у вигляді Єдиного соціального внеску. Внески розраховуються згідно з 
діючим законодавством як відсоток від нарахованої заробітної плати і відносяться на витрати у 
міру їх виникнення.   

 
2.26. Оренда. 

Орендовані основні засобі класифікуються та відображаються у фінансовій звітності за 

статтею «Нематеріальні активи» у сумі теперішньої вартості очікуваних орендних платежів. 

Розрахунок теперішньої вартості очікуваних орендних платежів виконується із застосуванням 

середньозваженої ставки, визначеної національним банком України при розрахунку вартості 

кредитів для суб`єктів господарювання. Кількість майбутніх платежів (періодів), які підлягають 

дисконтуванню визначається за кожною орендною угодою, з урахуванням умов контракту. 

Після первісного визнання Підприємство проводить оцінку активу, що представляє 
собою право використання, застосовуючи модель обліку за первісною вартістю - за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення та з коригуванням 
на суму переоцінки (зміни розміру) зобов'язання по оренді. 

Після первісного визнання зобов'язання з оренди збільшується на нараховані відсотки, 
зменшується на суму орендних платежів і коригується на суму переоцінки / модифікації 
договору оренди. 

Користуючись звільненням МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» Підприємство, як орендар, не 
застосовує даний стандарт щодо короткострокової оренди та оренди, за якою базовий актив є 
малоцінним. 

 

2.27. 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. Чистий дохід від реалізації відображається без ПДВ та 

знижок. 

Дохід від контракту з покупцем визнається виключно при дотриманні всіх критеріїв, 

перерахованих нижче: 

- сторони за договором затвердили договір (в письмовій формі, усно або відповідно до 

іншій звичайної ділової практики) і зобов'язуються виконувати передбачені договором 

зобов'язання; 

- Підприємство може ідентифікувати права кожної сторони по відношенню до товарів або 

послуг, які будуть передані; 

- Підприємство може ідентифікувати умови оплати товарів або послуг, які будуть 

передані; 

- договір має комерційну сутність (тобто ризики, розподіл у часі або величина 

майбутніх грошових потоків організації, як очікується, зміняться в результаті договору);  

і 
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- отримання Підприємством відшкодування, право на яке воно отримає в обмін на товари 

або послуги, які будуть передані покупцеві, є ймовірним. 

 

Виручка визнається в момент (або в міру) виконання Підприємством зобов'язань, що 

підлягають виконанню в рамках договору: після передачі покупцеві контролю над 

використанням і отриманням всіх економічних вигод від активу (надходження доходів, або 

скорочення витрат), за умови дотримання всіх критеріїв визнання. 

Доходами від звичайних видів діяльності є: 

• виручка від продажу готової феросплавної продукції; 

• виручка від продажів іншої готової продукції; 

• виручка від послуг з переробки давальницької сировини. 

Не зазначені вище види доходів відносяться до інших операційних, фінансових та 

інвестиційних доходів. 

Інші операційні доходи / витрати відображаються у фінансовій звітності на нетто-основі 

за такими видами діяльності (з подальшим розкриттям в примітках до фінансової звітності), 

оскільки вони виникають в результаті одного і того ж або аналогічного за характером факту 

господарської діяльності і не є суттєвими для характеристики фінансового становища 

підприємства: 

• доходи / витрати від продажу товарів; 

• доходи / витрати від реалізації робіт, послуг; 

• доходи / витрати від реалізації робіт і послуг санаторію профілакторію; 

• доходи / витрати від реалізації послуг бази відпочинку; 

• доходи / витрати від реалізації інших необоротних активів; 

• доходи / витрати від утримання ЖКВ; 

• доходи / витрати від реалізації / купівлі іноземної валюти; 

• позитивні / негативні курсові різниці, включаючи переоцінку заборгованостей, виражених в 

умовних одиницях; 

• інші доходи / витрати. 

 

2.28. Податок на додану вартість. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% по 

операціях на внутрішньому ринку і імпорті товарів, робіт або послуг і 0% при експорті товарів і 

наданні супутніх послуг та в інших випадках, визначених законодавством (за виключенням 

операцій, звільнених від оподаткування ПДВ згідно із діючим законодавством України). В тих 

випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від 

знецінення враховується по валовій сумі заборгованості, з урахуванням ПДВ. 

 

2.29. Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собівартість 

реалізованої продукції складається переважно з ціни закупівлі сировини, витрат на заробітну 

плату працівникам, амортизацію основних засобів, електроенергію та інших відповідних витрат. 

 

2.30. Фінансові витрати. Фінансові витрати включають нараховані відсотки. Всі 

відсоткові витрати відносяться на фінансові витрати з використанням методу ефективної 

процентної ставки. 

 

2.31. Істотні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової 

політики.  

Підприємство здійснює 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 
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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 коригувань балансової вартості активів і зобов'язань 

протягом наступного  фінансового року, включають: 

 

2.31.1. Податкове законодавство. Податкове, валютне і митне законодавство зазнає 

частих змін. Має місце наявність суперечних положень. Керівництво впевнено в тому, що його 

розуміння податкового законодавства та його тлумачення є доречним і обґрунтованим, але не 

можливо впевнено гарантувати, що податкові органи будуть дотримуватись такої ж думки. 

 

2.31.2. Знецінення ПДВ до відшкодування. Підприємством враховується 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. В 2020 році Підприємство мало 

результатом звітності з ПДВ від’ємне значення та отримувало бюджетне відшкодування ПДВ 

відповідно до декларування на свій поточний рахунок. На думку керівництва Підприємства, 

суми, відображені в балансі, будуть повністю відшкодовані, тому Підприємство не визнавало 

збитки від знецінення.  

 

2.31.3. Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншої 

дебіторської заборгованості. Резерв на знецінення включає очікувані кредитні збитки, які 

оцінюються: 

- на підставі відносних показників за матрицею резерву, яка будується на історичному 

досвіді виникнення кредитних збитків, скоригованому з урахуванням прогнозних фактів, 

специфічних для дебіторів та економічних умов; 

- за абсолютним показником, у разі, як що існує  ймовірність настання дефолту при 

наявності інформації щодо банкрутства дебітора та іншої негативної інформації щодо дебітора. 

Якщо в наступні періоди величина очікуваного збитку від знецінення зменшується, то 

раніше визнаний збиток від знецінення підлягає відновленню шляхом зменшення 

відповідного резерву. В результаті відновлення балансова вартість активу не повинна 

перевищувати його вартість, за якою він би відбивався в звіті про фінансовий стан, якщо 

б збиток від знецінення не був визнаний. 

Збитки від знецінення (відновлення збитків від знецінення) визнаються в складі 

прибутків і збитків у міру їх виникнення. 

 
2.31.4. Пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам. Керівництво оцінює 

пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам на підставі актуарних припущень. 
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 припущення 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 актуарних припущень. Будь-які зміни в цих припущеннях вплинуть на 
балансову вартість пенсійних зобов'язань. 
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3. Детальне розкриття інформації 

 

3.1. Основні засоби 

 

Інформація про наявність та рух основних засобів наведена в Таблицях № 3,4. 

 

Таблиця № 3 

Інформація про наявність та рух основних засобів за 2020 рік 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

Групи основних засобів 

Разом 

Будівлі 

Машини 
та 

обладнанн
я 

Транспор

тні засоби 

Прист

осуван

ня та 

прилад

дя 

Комунік

аційне 

та 

мережев

е 

обладна

ння 

Інші 

основн

і 

засоби 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

2 Залишок на початок року  

3 
первісна (переоцінена) 

вартість  
582 317 9 948 453 148 534 40 830 153 369 489 225 11 362 728 

4 Знос 342 300 9 482 038 118 518 34 617 123 920 427 007 10 528 399 

5 Надійшло за рік  651 112 550 11 570 422   5 028 130 221 

6 Вибуло  за рік 

7 
первісна (переоцінена) 

вартість  
4 117 48 313 3586 158   2 679 58 853 

8 Знос 2 312 46 905 3445 149   1716 54 526 

9 
Нараховано 

амортизації за рік  
6 290 68 748 4 766 1 325 3 605 7 213 91 947 

10 Інші зміни за рік 

11 

первісної 

(переоціненої) 

вартості  

-19 - - - - 19 0 

12 зносу  -11 - - - - 11 0 

13 Залишок на кінець року 

14 
первісна (переоцінена) 

вартість  
578 832 10 012 690 156 518 41 094 153 369 491 593 11 434 096 

15 Знос 346 267 9 503 881 119 839 35 793 127 525 432 515 10 565 820 
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Таблиця № 4 

 

Інформація про наявність та рух основних засобів за 2019 рік 

тис. грн. 

 

№ 

з/п 
Показник 

Групи основних засобів 

Разом 
Будівлі 

Машини 
та 

обладнанн
я 

Транспо

ртні 

засоби 

Прист

осуван

ня та 

прилад

дя 

Комунік

аційне 

та 

мережев

е 

обладна

ння 

Інші 

основн

і 

засоби 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

2 Залишок на початок року  

3 
первісна (переоцінена) 

вартість  
582 031 9 913 664 143 295 39 596 153 708 490 940 11 323 234 

4 Знос 335 979 9 413 452 116 711 33 163 120 120 421 306 10 440 731 

5 Надійшло за рік  288 44 922 7 770 1814 6 1 540 56 340 

6 Вибуло  за рік 

7 
первісна (переоцінена) 

вартість  
2 10 049 2531 576 345 3 255 16 758 

8 Знос 1 9 032 2352 550 250 2100 14 285 

9 
Нараховано 

амортизації за рік  
6 322 77 618 4 159 2 004 4 050 7 801 101 954 

10 Інші зміни за рік 

11 

первісної 

(переоціненої) 

вартості  

- -84 - -4 - - -88 

12 зносу  - - - - - - - 

13 Залишок на кінець року 

14 
первісна (переоцінена) 

вартість  
582 317 9 948 453 148 534 40 830 153 369 489 225 11 362 728 

15 Знос 342 300 9 482 038 118 518 34 617 123 920 427 007 10 528 400 

 

 

Активи, передані Підприємству після приватизації, не включають землю, на якій 

розташовані будівлі Підприємства.  

Збитки від зменшення корисності основних засобів в звітному періоді не визнавались. 

Первісна вартість основних засобів, відносно яких існують передбачені діючим 

законодавством обмеження права власності станом на 31.12.2020 року складає 236 393 тис. грн., 

сума зносу – 160 235 тис. грн. і які є майном державної власності, що не підлягало приватизації. 

Балансова вартість основних засобів, що тимчасово не експлуатуються (у зв’язку з 

ремонтом, тимчасово простоюють тощо), на звітну дату складає 44 949 тис. грн. 

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, але таких, що продовжують 

використовуватися складає 228 173 тис. грн. 

Сума угод на придбання в майбутньому основних засобів станом на 31.12.2020 р. 

становить 6 515 тис. грн.  

В склад довгострокових активів підприємства входять незавершені капітальні інвестиції.  
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Інформація про склад незавершених капітальних інвестицій за 2020 рік наведена в 

Таблиці № 5, за 2019 рік - в Таблиці № 6. 

Таблиця № 5 

 

Інформація про склад незавершених капітальних інвестицій у 2020 році 

 

№
 

з/

п 

Показник 

Складові незавершених капітальних інвестицій 

Разом 
Незавершене 

будівництво 

об'єктів 

виробничого 

призначення 

Обладнанн

я, основні 

засоби, що 

потребують 

монтажу 

Машини та 

обладнання 

такі, що не 

потребують 

монтажу 

Незаверше

ні 

капітальні 

ремонти 

та 

модерніза

ція 

основних 

засобів 

Інші 

об'єк

ти 

кап. 

інвес

тицій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Залишок на початок року 

2 
Первісна 

вартість 
21 792 15 935 2 807 62 894 74 103 502 

3 Знос 127 - - - - 127 

4 

Надійшло за 

рік (первісна 

вартість) 

18 016 12 125 19 650 21 211 72 71 074 

5 

Вибуло за 

рік (первісна 

вартість) 

20 946 12 355 16 312 82 978 146 132 737 

6 

Нарахована 

амортизація 

за рік 

127 - - - - 127 

7 Залишок на кінець року 

8 
Первісна 

вартість 
18 862 15 705 6 145 1 127 0 41 839 

9 Знос 254 - - - - 254 
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Таблиця № 6 

 

Інформація про склад незавершених капітальних інвестицій у 2019 році 

тис. грн. 

 

№

 
з/

п 

Показник 

Складові незавершених капітальних інвестицій 

Разом 

Незавершене 

будівництво 

об'єктів 

виробничого 

призначення 

Обладнанн

я, основні 

засоби, що 

потребують 

монтажу 

Машини та 

обладнання 

такі, що не 

потребують 

монтажу 

Незаверше

ні 

капітальні 

ремонти 

та 

модерніза

ція 

основних 

засобів 

Інші 

об'єк

ти 

кап. 

інвес

тицій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Залишок на початок року 

2 
Первісна 

вартість 
17 181 14 192 6 555 92 91 38 111 

3 Знос - - - - - - 

4 

Надійшло за 

рік (первісна 

вартість) 

9296 20 520 29693 63 001 885 123 395 

5 

Вибуло за 

рік (первісна 

вартість) 

4685 18 777 33 441 199 902 58 004 

6 

Нарахована 

амортизація 

за рік 

127 - - - - 127 

7 Залишок на кінець року 

8 
Первісна 

вартість 
21 792 15 935 2 807 62 894 74 103 502 

9 Знос 127 - - - - 127 

 

 

 

3.2. Нематеріальні активи 

 

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів наведена в Таблицях № 7, 8. 
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Таблиця № 7 

 

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів за 2020 рік 

 

тис. грн. 

 

№ з/п Показник 

Групи нематеріальних активів 

Разом Комп’ютерне 

програмне 

забезпечення 

Ліцензії 

Інші 

нематеріальні 

активи 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок на початок року  

2 Первісна  вартість  1183 14 2066 3263 

3 Знос 1040 5 199 1244 

4 Надійшло за рік    72 1986 2058 

5 Вибуло за рік 

6 Первісна вартість    1     

7 Знос   1     

8 Нараховано амортизації за рік  55 20 258 333 

9 Інші зміни за рік 

10 
первісної (переоціненої) 

вартості  
    -12 -12 

11 зносу         

12 Залишок на кінець року 

13 Первісна вартість  1183 85 4040 5308 

14 Знос 1095 24 457 1576 

Таблиця № 8 

 

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів за 2019 рік 

тис. грн. 

 

№ 

з/п 
Показник 

Групи нематеріальних активів 

Разом Комп’ютерне 

програмне 

забезпечення 

Ліцензії 

Інші 

нематеріальні 

активи 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок на початок року  

2 Первісна  вартість  1183 13  1196 

3 Знос 984 4  988 

4 Корегування 
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№ 

з/п 
Показник 

Групи нематеріальних активів 

Разом Комп’ютерне 

програмне 

забезпечення 

Ліцензії 

Інші 

нематеріальні 

активи 

5 Первісна вартість    859 859 

6 Знос     

7 Скоригований залишок на початок року 

8 Первісна вартість  1183 13 859 2055 

9 Знос 984 4  988 

10 Надійшло за рік   1 1207 1208 

11 Вибуло за рік 

12 Первісна вартість  - - - - 

13 Знос - - - - 

14 Нараховано амортизації за рік  56 1 199 256 

15 Інші зміни за рік 

16 первісної (переоціненої) вартості  - - - - 

17 зносу - - - - 

18 Залишок на кінець року 

19 Первісна вартість  1183 14 2066 3263 

20 Знос 1040 5 199 1244 

 

 

Корегування залишку на початок 2019 року пов’язано із вступом в дію МСФЗ 16 

«Оренда». Інформація щодо руху активів з права користування за договорами оренди 

відображена в розділі 3.17. Оренда. 

Нематеріальними активами з невизначеним строком корисної експлуатації є ліцензії з 

необмеженим строком дії загальною вартістю 7 тис. грн. 

Амортизація нематеріальних активів за 2020р. включена у склад собівартості продукції в 

сумі 5 тис. грн., в адміністративні витрати в сумі 292 тис. грн. та в інші операційні витрати – 36 

тис. грн., за 2019 рік - у склад собівартості продукції в сумі 5 тис. грн., в адміністративні витрати 

в сумі 245 тис. грн. та в інші операційні витрати – 6 тис. грн.. 

  

 

3.3. Інвестиційна нерухомість 

 

Підприємство не має об’єктів інвестиційної нерухомості. 

 

 

3.4. Довгострокові фінансові інвестиції 

 

У складі довгострокових фінансових інвестицій враховуються довгострокові інвестиції, 

облік яких здійснюється: 

по першій групі – інвестиції в дочірні підприємства - за собівартістю за вирахуванням 

збитків від знецінення;  
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по другій групі – інвестиції в інструменти власного капіталу інших підприємств - за 

справедливою вартістю.  

 

Таблиця № 9 

Склад довгострокових фінансових інвестицій 

 

№ з/п Найменування 

Частка 

підприємства 

(доля участі), % 

На 31.12.2020 На 01.01.2020 

Вартість, тис. грн. Вартість, тис. грн. 

1 2 3 4 5 

1 І. Довгострокові фінансові інвестиції 

2 1-а група 

3 ТОВ БК “Феро-ЗНТУ” 99,67 74 757  74 757  

4 
ТОВ НПФ 

«Технопромекспорт» 
80,28 62 62 

5 Разом по 1 групі  74 819 74 819 

6 2-а група 

7 ОАО «Банк «Біг Енергія» 9,98 0 0 

8 ЗАТ “Стептехсервіс” 49,25 0 0 

9 ПАО «Запоріжгаз» 1,799 750 750 

10 
ООО «Телерадіокомпанія 

«Омега»» 
9,33 60 60 

11 ОАО «Центроліт» 0,1364 0 0 

12 Разом по 2 групі  810 810 

13 
Всього довгострокових 

фінансових інвестицій 
х 75 629  75 629  

14 ІІ. Резерв на знецінення 

15 1-а група 

16 ТОВ БК “Феро-ЗНТУ” х (74 748) (74 748) 

17 
Всього резерв на 

знецінення 
х (74 748) (74 748) 

18 

ІІІ. Балансова вартість 

довгострокових 

фінансових інвестицій 

х 881 881  

 

 

3.5. Довгострокова дебіторська заборгованість 

 

Склад довгострокової дебіторської заборгованості наведений у Таблиці №10. 
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Таблиця № 10 

 

№ 
з/п 

Показник 
На 

31.12.2020 р. 

На 

01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 
Зобов’язання з повернення грошових 

коштів, в тому числі 
34 538 10 509 

2 номінальна вартість заборгованості 60 186 18 268 

3 
різниця між амортизованою та 

номінальною вартістю 
(25 648) (7 759) 

4 Резерв сумнівних боргів (-) (-) 

5 
Всього довгострокова дебіторська 

заборгованість  
34 538 10 509 

 

 До довгострокової дебіторської заборгованості віднесена заборгованість, строк 

погашення якої перевищує 12 місяців від звітної дати. Довгострокова дебіторська заборгованість 

відображена за амортизованою вартістю з використанням ефективної ставки відсотка 18,4% та 

16,3%. 

 

3.6. Запаси 

 

Інформація про наявність товарно-матеріальних цінностей наведена в Таблиці № 11. 

 

Таблиця № 11 

Запаси 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Найменування показника 

Балансова 

вартість на 

31.12.2020 

Балансова 

вартість на 

01.01.2020 

1 2 3 4 

1 Сировина і матеріали 302 216 349 137 

2 Паливо, паливно-мастильні матеріали 2 259 4 370 

3 Тара і тарні матеріали 2 015 1 374 

4 Будівельні матеріали та обладнання 3 188 3 683 

5 Запасні частини 34 350 41 700 

6 Малоцінні та швидкозношувані предмети 5 199 4 215 

7 Незавершене виробництво 101 449 142 217 

8 Готова продукція 212 887 280 496 

9 Товари 9 906 7 305 

10 Разом 673 469 834 497 

 

Станом на 31  грудня 2020 року, 1 січня 2020 року запаси показані за найменшою з 

вартостей: собівартістю придбання (виготовлення) чи за чистою вартістю реалізації мінус 

витрати на продаж. 

В 2020 році витрати від зниження вартості запасів до їх чистої вартості реалізації мінус 

витрати на продаж склали: незавершеного виробництва у сумі 1 052 тис. грн. та готової 

продукції у сумі 193 тис. грн. 
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Вартість використання (відчуження) виробничих запасів на протязі 2020 року склала 

2 261 006 тис. грн. 

 

 

3.7. Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість 

 

Станом на 31.12.2020 р. та 01.01.2020 р. справедлива вартість поточної фінансової 

дебіторської заборгованості Підприємства рівна її балансовій вартості.  

Поточна фінансова дебіторська заборгованість враховується в наступних валютах 

(Таблиця № 12): 

Таблиця № 12 

Валюта поточної дебіторської заборгованості 

№ 
з/п 

Валюта 
Станом на 31.12.2020 р. Станом на 01.01.2020р. 

тис. вал. од. тис. грн. тис. вал. од. тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Українські гривні х 348 681 х 348 702 

2 Долари США 29 639 838 036 19 614 464 585 

3 Евро 19 396 673 815 17 069 450 997 

4 
Всього поточної фінансової 

дебіторської заборгованості  
х 1 860 532 х 1 264 284 

 

 

Аналіз поточної фінансової дебіторської заборгованості (рядок 1125 та рядок 1155 

балансу відповідно) представлений нижче: 

Таблиця № 13 

Поточна фінансова дебіторська заборгованість 

тис. грн. 

 

№ 
з/п 

Показник 
На 

31.12.2020 р. 

На 

01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 Не знецінена заборгованість 

2 
Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
1 836 747 1 143 454  

3 Інша дебіторська заборгованість 23 785 120 830 

4 
Всього не знеціненої дебіторської 

заборгованості 
1 860 532 1 264 284 

5  

6 
Знецінена дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
667 507 

7 
Знецінена інша дебіторська 

заборгованість 
165 647 165 591 

8 
Всього знецінена дебіторська 

заборгованість 
166 314 166 098 

9 Резерв сумнівних боргів (166 314) (166 098) 

10 Всього дебіторська заборгованість 1 860 532 1 264 28  

 

 

Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою. 
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Склад товарної дебіторської заборгованості наведено в таблиці № 14. 

Таблиця № 14 

Товарна дебіторська заборгованість 

           тис. грн.  

№ 
з/п 

Показник 
На 

31.12.2020 р. 

На 

01.01.2020р. 

1 2 3 4 

2 
Дебіторська заборгованість за 

продукцію 1 828 888 1 131 847 

3 
Дебіторська заборгованість за роботи, 

послуги 1 714 1 306 

4 
Дебіторська заборгованість за інші 

оборотні активи 5 217 9 313 

5 
Інша товарна дебіторська 

заборгованість   1 595 1 495 

6 
Разом товарна дебіторська 

заборгованість 1 837 414 1 143 961 

7 Резерв сумнівних боргів (667) (507) 

8 
Всього дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 1 836 747 1 143 454 

 

До складу іншої дебіторської заборгованості включена наступна заборгованість 

(Таблиця № 15).  

 

 

Таблиця № 15 
Інша поточна дебіторська заборгованість 

          тис. грн. 

№ 
з/п 

Вид заборгованості 
На 

31.12.2020 р. 

На 

01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 Розрахунки за претензіями 697 1 595 

2 
Розрахунки за транспортно-експедиційне 

обслуговування (за договорами доручення) 
2 458 1 026 

3 
Розрахунки з житлово-комунальних послуг 

(утримання будинків, прибудинкової території) 
1 504 1 426 

4 Надана поворотна фінансова допомога 6 606 6 606 

5 
Зобов’язання з повернення грошових коштів, в тому 

числі: 
173 897 271 747 

6 відображені за номінальною вартістю 164 900 266 144 

7 відображені за амортизованою вартістю, в т.ч.: 8 997 5 603 

8 
номінальна вартість зобов’язань з повернення 

грошових коштів 
9 800 6 090 

9 
різниця між амортизованою та номінальною 

вартістю 
(803) (487) 

10 Інша дебіторська заборгованість 4 270 4 021 

11 Резерв сумнівної заборгованості (165 647) (165 591) 

12 Разом 23 785 120 830 
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 Зобов’язання з повернення грошових коштів включають короткострокові зобов’язання, 

які відображені в обліку за амортизованою вартістю на суму 8 997 тис. грн. , номінальна вартість 

яких 9 800 тис. грн. Амортизована вартість розрахована з використанням ефективної ставки 

відсотка 16,3% та 18,4%. 

 

На протязі 2020 року в сумі резерву сумнівних боргів відбулися наступні зміни: 

 

 

Таблиця № 16 

Резерв сумнівних боргів 

№ 
з/п 

Показник 
Сума,  

тис. грн. 

1 2 3 

1 Резерв сумнівних боргів на 01.01.2020 р. 166 098 

2 
Резерв сумнівних боргів, нарахований  протягом  

року 
288 

3 Резерв сумнівних боргів, використаний протягом року (41) 

4 
Сторно невикористаних сум у зв’язку з погашенням 

заборгованості 
(31) 

5 Резерв сумнівних боргів на 31.12.2020 р. 166 314 

 

Склад дебіторської заборгованості по розрахунках за виданими авансами наведений у 

таблиці № 17. 

 

           Таблиця № 17 

 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 

          тис. грн.  

 

№ 
з/

п 
Показник На 31.12.2020 р. 

На 01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 Видані аванси за сировину 289 460 7 949 

2 
Видані аванси за матеріали, 

обладнання та т.п. 19 419 7 028 

3 Видані аванси за послуги 17 932 13 794 

4 Видані аванси за електроенергію 85 478 17 027 

5 Покриті акредитиви 23 590 12 298 

6 Інше 223 398 

7 

Всього дебіторська 

заборгованість за виданими 

авансами 436 102 58 494 
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В складі статті «Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом» враховуються 

суми за наступними податками. 

 

Таблиця № 18 

 

Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом  

тис. грн. 

№ 
з/п 

Показник 
На  

31.12.2020р. 

На  

01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 ПДВ 91 111 92 916 

2 Податок на прибуток - 12 683 

3 Інші розрахунки з бюджетом 2 1 

4 
Всього дебіторська заборгованість 

по розрахунках з бюджетом 91 113 105 600 

 

 

 

3.8. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Склад грошових коштів підприємства наведено в Таблиці № 19. 

Таблиця № 19 

Кошти 

тис. грн. 

 

№ 

з/п 
Показник Валюта 

На 31.12.2020 р. На 01.01.2020 р. 

Сума в 

тис. вал. 

од. 

Сума в 

тис. 

грн. 

Сума в 

тис. вал. 

од. 

Сума в 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Поточні рахунки грн. х 8 191 х 6 669 

2 Готівка  грн. х 6 х 13 

3 Інші кошти грн. х 534 х 40 

4 
Всього в 

національній валюті 
грн. х 8 731 х 6 722 

5 Поточні рахунки Євро - - - - 

6 Поточні рахунки дол. США - - - - 

7 Інші кошти(у дорозі) Євро - - - - 

8 Інші кошти дол. США 350 0 350 0 

9 
Всього в іноземній 

валюті 
х х 0 х 0 

10 

Всього грошових 

коштів та їх 

еквівалентів 

х х 8 731 х 6 722 

 

Ці суми не мають обмежень у використанні та не знецінені, за виключенням коштів, 

заблокованих у Зовнішекономбанку у зв’язку з розпадом СРСР на коррахунку ПАТ «АК 

ПРОМІНВЕСБАНК» Російської Федерації у сумі 350 тис. дол. США в еквіваленті 8,48 грн. 
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(гривневий еквівалент не підлягає переоцінці згідно спільного листа НБУ та МФУ від 29.05.1992 

року №19040-468; 06-04 «Про порядок перерахунку підприємствами, установами і 

організаціями, а також банками іноземної валюти за станом на 01.04.1992 року)».  

 

В інші надходження в результаті операційної діяльності в Звіті про рух грошових 

коштів включені наступні надходження: 

• від реалізації коксовугільної продукції, металобрухту та інших оборотних активів в 

сумі 58 642 тис. грн.; 

• від продажу електроенергії в сумі 162 047 тис. грн.; 

• повернення гарантійних внесків для участі в аукціоні з купівлі-продажу 

електроенергії – 102 153 тис. грн.; 

• отримана фінансова допомога – 505 000 тис. грн., в т.ч. поворотна – 425 000 тис. грн.; 

• повернення безпідставно набутих коштів за електроенергію згідно рішення суду – 

86 821 тис. грн.; 

• оплата за путівки бази відпочинку – 6 009 тис. грн.; 

• від операцій з іноземною валютою – 1 948 тис. грн.; 

• надходження за договорами доручення, ТЕО та т.п. в сумі 7 350 тис. грн.; 

• надходження за житлово-комунальні послуги 2 602 тис. грн.; 

• суми перераховані та повернені – 43 329 тис. грн.; 

• інші надходження 4 340 тис. грн.  

 

До складу інших витрачань в результаті операційної діяльності включено: 

• перерахування коштів для оплати митного збору, ПДВ при розмитненні 42 647 тис. 

грн.; 

• оплата залізничних послуг, транспортно-експедиційного обслуговування за 

договорами комісій, доручень – 174 040 тис. грн.; 

• оплата за договором переведення боргу 170 323 тис. грн.; 

• відшкодування Пенсійному фонду витрат з виплати та доставки пільгових пенсій – 

29 160 тис. грн.; 

• сплата гарантійних внесків для участі в аукціоні з купівлі-продажу електроенергії – 

102 153 тис. грн.; 

• оплата штрафних санкцій, пені – 36 904 тис. грн.; 

• повернення отриманої поворотної фінансової допомоги - 175 000 тис. грн.; 

• витрачання від операцій з іноземною валютою – 5 320 тис. грн.; 

• суми перераховані та повернені – 43 329 тис. грн.; 

• перерахування сум, утриманих із заробітної плати працівників (профвнески, аліменти, 

згідно виконавчих документів тощо) – 15 350 тис. грн.; 

• інші платежі 7 023 тис. грн.  

 

До складу інших платежів в результаті інвестиційної діяльності включені витрати 

для цілей придбання необоротних активів: 

• видані аванси в сумі 8 745 тис. грн.; 

• покриті акредитиви станом на 31.12.2020 р. в сумі 12 215 тис. грн., 

а також повернення передоплати за необоротні активи в сумі 150 тис. грн. 

 

В інші платежі в результаті фінансової діяльності включені платежі з довгострокової 

оренди в сумі 509 тис. грн..  
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3.9. Інші оборотні активи  

 

До складу статті «Інші оборотні активи» балансу підприємства станом на 31.12.2020р. 

включені суми податкового кредиту і податкових зобов’язань з податку на додану вартість у 

сумі 52 747 тис. грн. за окремими господарськими операціями, розраховані відповідно до 

податкового законодавства України (податкові зобов’язання за отриманими авансами, з передачі 

продукції на комісію; податковий кредит, строк якого не настав). 

 

3.10. Капітал 

 

Статутний капітал відповідно до статуту Підприємства зареєстрований в розмірі 227 955 

тис. грн. і розподілений на 2279550000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,10 

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 Підприємства і Господарського Кодексу України підприємство 

формує резервний капітал у розмірі не менше 15% від статутного капіталу. Резервний капітал 

створюється й визнається в бухгалтерському обліку і звітності після затвердження річної 

фінансової звітності зборами учасників.  

Станом на 31.12.2020 р. та 01.01.2020 р. сума резервного капіталу склала 34 193 тис. грн., 

що складає 15% від статутного капіталу  (227 955 * 15% = 34 193 тис. грн). 

Нерозподілений прибуток підприємства станом на 31.12.2020 року складає 1 675 061 тис. 

грн., станом на 01.01.2020р.  – 991 383 тис. грн.  

Загальна сума додаткового капіталу на 31.12.2020 року складає -44 580 тис. грн., на 

01.01.2020 року сума  -30 819 тис. грн. (Таблиця № 20).  

Таблиця № 20 

Додатковий капітал 

тис. грн. 

№ з/п Показник На 31.12.2020 р. На 01.01.2020 р. 

1 2 3 4 

1 
Вартість майна, яке не підлягало 

приватизації 
76 159 79 338 

2 Вартість безкоштовно отриманого майна 2 2 
3 Актуарний прибуток (збиток) (120 741) (110 159) 
4 Разом (44 580) (30 819) 

 

 Вилучений капітал на 31.12.2020 та на 01.01.2020 року складає 2 861 тис. грн., та 

представляє собою викуплені власні акції. Викуп акцій був здійснений згідно норм пункту 13 

статті 33 розділу VII, статті 68 розділу XII Закону України «Про акціонерні товариства» та 

підпунктом 12 пункту 9.1.7 Статуту АТ «ЗФЗ». 

У складі інших змін додаткового капіталу на загальну суму -3 179 тис. грн. відображено 

перенесення частки вартості безкоштовно отриманих необоротних активів, та майна, що не 

підлягало приватизації, до нерозподіленого прибутку відповідно нарахуванню амортизації по 

цих об’єктах за 2020 рік в сумі 1 381 тис. грн. та вибуття майна (залишкова вартість), що не 

підлягало приватизації, в сумі 1 798 тис. грн.. 
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3.11. Позикові кошти 

 

Станом на 31.12.2020 р. та 31.12.2019 р. Підприємство не мало позикових коштів. 
  

 

3.12. Зобов'язання по пенсійному забезпеченню 

 

Згідно діючого законодавства України підприємство відшкодовує Пенсійному фонду 

витрати на виплату пенсій, що призначаються у зв’язку з достроковим виходом 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 

згідно з умовами діючого Колективного договору. 

Зобов’язання по пенсійному забезпеченню, що визнані в фінансовій звітності 

представлені в таблиці № 21.  

Таблиця № 21 

Зобов’язання по пенсійному забезпеченню 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Вид виплат 

На 01.01.2020 

р. 

Використано в 

2020 році 

Нараховано 

(сторновано) в 

2020 році 

На 31.12.2020 

р. 

1 2 3 4 5 6 

1 Пільгові пенсії 253 043 27 087 62 413 288 369 

2 
Виплати при виході 

на пенсію 
7 735 1 406 2 799 9 128 

3 

Всього зобов’язань 

по пенсійному 

забезпеченню 

260 778 28 493 65 212  297 497 

 

Інформація про характеристики пенсійних програм з визначеною виплатою (Пільгові 

пенсії: Список №1 та Список №2). 

Підприємство має зобов'язання по державному пенсійному плану з встановленими 

виплатами, іменованого як «пільгові пенсії», який являє собою план виплат на основі 

співвідношень середнього заробітку працівника і середньої заробітної плати в Україні за всі 

періоди (місяці) придбання ним страхового та спеціального (пільгового) стажу на 

підприємствах-учасниках плану. Зобов'язання виникають з моменту початку трудової діяльності 

працівника за Списком №1 або №2 і погашаються Підприємством тільки після призначення 

працівнику пільгової пенсії органами непідконтрольного Підприємству Пенсійного фонду 

України (ПФУ) шляхом щомісячної сплати сум, що відшкодовують фактичні витрати даного 

фонду на виплату пенсій бенефіціару до настання у нього загальнодержавного пенсійного віку 

або - переходу на інший вид пенсії. 

Нормативно-правова база, в якій функціонує план, визначена Прикінцевими 

положеннями Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і ст.13 

Закону України «Про пенсійне забезпечення». План не є фондованим - відшкодування ПФУ 

фінансуються поточними внесками підприємства в сумі понесених ПФУ витрат, а формування 

активів (фондів) для майбутніх виплат не передбачено (законами і традиціями). 

Виплати працівникам визначаються тривалістю їх трудового стажу, а підприємства, які 

беруть участь в плані, не мають реальних способів виходу з плану без сплати внесків для 

забезпечення винагород, зароблених працівниками до моменту виходу підприємства з плану. 
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Витрати на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які мають стаж, 

що дає право на призначення цих пенсій на декількох підприємствах, покриваються цими 

підприємствами пропорційно стажу роботи. При цьому стаж роботи на останньому підприємстві 

враховується у повному розмірі, а з попередніх місць роботи осіб він додається до стажу, 

необхідного для призначення пенсій на пільгових умовах згідно з Інструкцією, затвердженою 

Постановою правління ПФУ від 19.12.2003 №21-1. 

Опис ризиків, на які наражається Підприємство за планом. 

Компанія не здатна оцінити свою частку в фінансовому положенні і фінансових 

показниках плану з достатньою надійністю для цілей обліку з причин: 

- підприємство не має доступу до інформації про план, яка задовольняла б вимогам цього 

стандарту; 

- план піддає підприємства-учасники актуарним ризикам, пов'язаним з зайнятими на 

сьогодні  і колишніми працівниками інших підприємств, в результаті чого відсутня послідовна і 

надійна база для розподілу зобов'язань, активів і витрат між підприємствами, які беруть участь в 

плані; 

- нормативно-правова база може змінюватися, в тому числі і за правилами призначення 

пенсій та розрахунку (перерахунку) сум виплат. 

План створює актуарний ризик для підприємства: якщо сукупні витрати на виплату 

винагород, вже зароблених на кінець звітного періоду, виявляться вищими за очікувані, 

підприємству доведеться збільшити внески (відшкодування до ПФУ). 

 

Нижче  наведено інформацію про узгодження залишку на початок періоду та залишку на 

кінець періоду, яка підлягає розкриттю Підприємством згідно з МСФЗ. Розрахунок показників, 

відображених в таблицях, виконаний за допомогою актуарної моделі. 

Результати розрахунків з ідентифікацією сум (актуарний баланс) за 2020 р. 

I. Зміни приведеної вартості зобов'язань  за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

1. Приведена вартість зобов'язань за станом на початок року 260 778 401 грн. 

2. Вартість відсотків (витрати по відсотках) – 31 293 408 грн. 

3. Вартість поточних послуг – 23 336 920 грн., з них: 

   - пільгові пенсії (Список №1 і Список №2) – 22 821 659 грн. 

   - одноразові виплати по виходу на пенсію – 515 261 грн. 

4. Вартість минулих послуг (пенсіонери: Список №1 і Список №2) – 0 грн. 

5. Актуарний (прибуток) збиток від секвестрів – 0 грн. 

6. Здійснені виплати - (28 493 015) грн. 

7. Актуарний (прибуток)/збиток від зобов’язань 10 581 680 грн. 

8. Приведена вартість зобов'язань станом на кінець року – 297 497 394 грн. 
 

II. Зміни справедливої вартості активів плану за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

1. Надходження внесків – 28 493 015 грн. 

2. Здійснені виплати - (28 493 015) грн. 
 

III. Зміни в актуарних прибутках (збитках) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

1. Актуарний прибуток (збиток) від зобов'язань (10 581 680) грн. 

2. Актуарний прибуток (збиток) від активів – 0 грн. 

3. Чистий прибуток (збиток) станом на кінець року – (10 581 680) грн. 
 

IV. Активи (зобов'язання) визнані в балансі за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

1. Приведена вартість зобов'язань станом на кінець року 297 497 394 грн. 

2. Справедлива вартість активів пенсійного плану станом на кінець року – 0 грн. 
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3. Активи (зобов'язання), які повинні бути визнані станом на кінець року - (297 497 394) 

грн. 
 

V. Суми в звіті про прибутки та збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

1. Вартість поточних послуг – 23 336 920  грн. 

2. Вартість відсотків – 31 293 408 грн. 

3. Очікуваний дохід на активи плану – 0 грн. 

4. Визнаний актуарний збиток (прибуток) – 0 грн. 

5. Вартість минулих послуг - 0 грн. 

6. Результати секвестрів – 0 грн. 

7. Витрати, визнані у складі звіту про прибутки та збитки – 54 630 328 грн. 
 

VІ. Сума в іншому сукупному доході за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

1. Визнаний актуарний збиток (прибуток) – 10 581 680 грн. 

 

VII. Актуарні припущення  станом на 31.12.2020 р. та на 31.12.2019 р. (відповідно). 

1. Ставка дисконтування - 11,00% та 12,00%. 

2. Ставка прибутковості активів програми - 0,00% та 0,00%. 

3. Ставка збільшення заробітної плати – 5% та 5%-6,5%%. 

4. Ставка інфляції – 4,3%-5% та 6,7%. 

5. Плинність кадрів – 27% та 27%. 

6. Смертність персоналу: 

- на 31.12.2020р. та на на 31.12.2019 – відповідно до середньостатистичних даних, 

збільшених на 20% у зв’язку із (особливо) важкими та (особливо) шкідливими умовами праці. 

 

VIII. Середньозважений строк зобов’язань з визначеною виплатою по кожній програмі: 

- пільгові пенсії (Список №1 та Список №2) – 13,7 років; 

- одноразові виплати по виходу на пенсію – 11 років. 

 

3.13. Інші довгострокові зобов’язання. 

 

 Склад інших довгострокових зобов’язань наведений у Таблиці №22. 

 

           Таблиця №22 

Інші довгострокові зобов’язання  

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник На 31.12.2020 р. На 01.01.2020р. 

1 Заборгованість за електроенергію, в т.ч. 139 388 123 122 

2 
номінальна вартість заборгованості за 

електроенергію 
211 782 200 166 

3 
різниця між амортизованою та 

номінальною вартістю 
(72 394) (77 044) 

4 Штрафні санкції 23 893 39 515 

5 
номінальна вартість заборгованості зі 

штрафних санкцій 
42 230 53 981 

6 
різниця між амортизованою та 

номінальною вартістю 
(18 337) (14 466) 

7 Зобов’язання з оренди 1 637 1 518 

8 Всього інші довгострокові зобов’язання  164 918 164 155 
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До довгострокових зобов’язань віднесена заборгованість, строк погашення якої 

перевищує 12 місяців від звітної дати. Довгострокові зобов’язання відображені за 

амортизованою вартістю з використанням ефективної ставки відсотка: 

- заборгованість за електроенергію – 16,3%, 18,4% та 19% 

- штрафні санкції – від 16,3% до 19,8% 

- зобов’язання з оренди – від 14,1% до 20,7%. 

 

 

3.14. Персонал та оплата праці 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства за 2020 рік склала 2947 

осіб, середньооблікова кількість позаштатних працівників - 4 особи, середньооблікова кількість 

працюючих за цивільно - правовими договорами - 4 особи.  

Середньооблікова чисельність штатних працівників представлена за наступними 

категоріями (Таблиця № 23).  

          Таблиця № 23 

Категорії персоналу 

 

№ 

з/п 
Категорія 2020 рік, чол. 

1 2 3 

1 Робітники 2 419 

2 Професіонали 152 

3 Спеціалісти 85 

4 Службовці 38 

5 Керівники 253 

6 
Всього середньооблікова кількість 

штатних працівників 
2 947 

  

Інформація про склад фонду оплати праці штатних працівників у 2020 році наведені у 

таблиці № 24. 

Таблиця № 24 

Фонд оплати праці штатних працівників 

           тис. грн. 

 

№ 

з/п 
Показник За 2020рік 

1 2 3 

1 Фонд основної заробітної плати 219 750 

2 Фонд додаткової заробітної плати 230 345 

3 Заохочувальні та компенсаційні виплати 7 285 

4 Всього ФОП штатних працівників 457 380 

 

 

Підприємство нараховує забезпечення на оплату відпусток працівників (таблиця № 25). 
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          Таблиця № 25 

Зобов’язання з оплати відпусток 

           тис. грн.  

№ 

з/п 
Показник 

На 

01.01.2020 р. 

Використа

но в 

2020році 

Нараховано 

(сторновано) 

в 2020 році 

На 

31.12.2020 р. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Всього зобов’язань 

по забезпеченню 

оплати відпусток 

45 486 74 400 73 131 44 217 

 

 

3.15. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями. 

 

 В складі поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 

відображені зобов’язання з оренди, що будуть сплачені на протязі 12 місяців від звітної дати. 

Інформація про дану заборгованість наведена у розділі 3.17. Оренда. 

 

 

3.16. Поточна кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша поточна 

кредиторська заборгованість та забезпечення 

 

В складі статті «Поточної кредиторської заборгованості по розрахунках з бюджетом» 

враховуються суми за наступними податками. 

Таблиця № 26 

 

Поточна кредиторська заборгованість по розрахунках з бюджетом  

тис. грн. 

№ 
з/п 

Показник 
На  

31.12.2020р. 

На  

01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 Податок на нерухоме майно 64 65 

2 Податок на прибуток 16 669 - 

3 Податок на землю та оренда землі 847 1 622 

4 Екологічний податок 2 066 2 011 

5 Податок з доходів фізичних осіб 4 304 3 414  

6 Інші розрахунки з бюджетом 257 287 

7 
Всього дебіторська заборгованість 

по розрахунках з бюджетом 24 207 7 399 

 

Склад поточної товарної кредиторської заборгованості наведений в таблиці № 27. 
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         Таблиця № 27 

Поточна товарна кредиторська заборгованість 

          тис. грн.  

№ 

з/

п 

Показник На 31.12.2020 р. На 01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 Заборгованість за сировину 407 208 443 951 

2 
Заборгованість за матеріали, 

обладнання та т.п. 
57 696 68 108 

3 
Заборгованість за електроенергію, в 

т.ч. 
110 806 287 368 

4 відображена за номінальною вартістю 5 386 181 421 

5 
відображена за дисконтованою 

вартістю в т.ч.: 
105 420 105 947 

6 номінальна вартість  113 472 113 515 

7 
різниця між амортизованою та 

номінальною вартістю 
(8 052) (7 568) 

8 
Заборгованість за виконані роботи, 

послуги 
18 516 27 447 

9 Заборгованість за товари 7 194 7 582 

10 
Всього товарної кредиторської 

заборгованості 
601 420 834 456 

 

Заборгованість за електроенергію номінальною вартістю 113 472 тис. грн. відображена в 

обліку за амортизованою вартістю в сумі 105 420 тис. грн. Амортизована вартість розрахована з 

використанням ефективної ставки відсотка 16,3%, 18,4% та 19,0%. 

 

Фінансова поточна кредиторська заборгованість (строки 1615 та 1690 «Балансу») 

номінована в наступних валютах (Таблиця № 28): 

Таблиця № 28 

 

Поточна кредиторська заборгованість по валютах 

 

№ 
з/п 

Показник 
На 31.12.2020 р. На 01.01.2020р. 

тис. вал.од. тис. грн. тис. вал.од. тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Українські гривні х 1 493 798 х 1 458 752 

2 Долари США 677 19 156 880 20 859 

3 Євро 312 10 799  304 8 049  

4 

Всього 

фінансових 

зобов’язань  

х 1 523 753 х 1 487 660 

 

Склад поточних забезпечень наведений у таблиці №29. 
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Таблиця №29 

 

Поточні забезпечення 

 

№ 

з/

п 
Поточні забезпечення 

На 

31.12.2020 

На 

01.01.2020 

1 2 3 4 

1 Забезпечення оплати відпусток 44 217 45 486 

2 
Забеспечення (резерв) майбутніх платежів згідно 

контрактів 
9 099 - 

3 Разом 53 316 45 486 

 

 

В рядку 1690 балансу підприємства «Інші поточні зобов’язання» відображені зобов’язання, 

які не підлягають відображенню в складі інших статей кредиторської заборгованості (Таблиця 

№ 30).  

Таблиця № 30 

Інші поточні зобов’язання  

тис. грн. 

№ 

з/

п 
Зобов’язання 

На 

31.12.2020 

На 

01.01.2020 

1 2 3 4 

1 
Суми податкового кредиту та податкових зобов’язань, 

розраховані відповідно до податкового законодавства  
20 379 7 910 

2 Заборгованість з поворотної фінансової допомоги, позики 594 000 344 000 

3 Кредиторська заборгованість за договором переводу боргу 222 000 222 000 

4 
Кредиторська заборгованість по нарахованим % за 

товарний кредит 
22 775 18 483 

5 
Кредиторська заборгованість за послуги залізничних 

перевезень 
112 - 

6 
Заборгованість по нарахованим штрафним санкціям згідно 

рішення суду, в т.ч. 
62 080 59 604 

7 номінальна вартість заборгованості зі штрафних санкцій 66 112 63 538 

8 різниця між амортизованою та номінальною вартістю (4 032 ) (3 934 ) 

9 Інша заборгованість  987 1 207 

10 Разом 922 333 653 204 

 

 

Заборгованість зі штрафних санкцій номінальною вартістю 66 112 тис. грн. відображена в 

обліку за амортизованою вартістю в сумі 62 080тис. грн. Амортизована вартість розрахована з 

використанням ефективної ставки відсотка від 16,3% до 19,8%. 

 

3.17. Оренда 

 

Згідно МСФЗ 16 «Оренда» Підприємство визнало у фінансовій звітності активи та 

зобов’язання за договорами оренди. Активи з права користування за договорами оренди, 

відображені у фінансовій звітності за статтею «Нематеріальні активи». Станом на 31.12.2020 р. 
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орендні угоди мають строк дії від 1,1 до 18 років. Тому за цими угодами, підприємство очікує 

використання активів з права оренди на протязі вказаного періоду. 

 

Таблиця № 31 

 

Інформація про наявність та рух активів з права користування за 2020 рік 

 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Показник 

Групи нематеріальних активів 

Разом Права користування 

землею 

Права користування 

майном 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на початок року 

2 Первісна  вартість  1 959 107 2 066 

3 Знос 193 6 199 

4 Надійшло за рік   1 986 1 986 

5 Вибуло за рік 

6 Первісна вартість     

7 Знос    

8 
Нараховано амортизації 

за рік  
223 35 258 

9 Інші зміни за рік 

10 
первісної (переоціненої) 

вартості  
-16 4 -12 

11 зносу -1 1 0 

12 Залишок на кінець року  

13 Первісна вартість  1 943 2 097 4 040 

14 Знос 415 42 457 

 

Таблиця № 32 

 

Інформація про наявність та рух активів з права користування за 2019 рік 

 

тис. грн. 

 

№ 
з/п 

Показник 

Групи нематеріальних активів 

Разом Права користування 

землею 

Права користування 

майном 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на початок року 

2 Первісна  вартість  0 0 0 

3 Знос 0 0 0 

4 Корегування вхідного залишку 

5 Первісна  вартість  859 0 859 

6 Знос 0 0 0 
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7 Скорегований залишок на початок року 

8 Первісна  вартість  859 0 859 

9 Знос 0 0 0 

10 Надійшло за рік  1100 107 1207 

11 Вибуло за рік 

12 Первісна вартість  0 0 0 

13 Знос 0 0 0 

14 
Нараховано амортизації 

за рік  
193 6 199 

15 Залишок на кінець року  

16 Первісна вартість  1959 107 2066 

17 Знос 193 6 199 

 

 

Таблиця №33 

Зобов’язання з оренди 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник На 31.12.2020 На 01.01.2020 

1 2 3 4 

1 Довгострокові зобов’язання всього, в т.ч.: 1 637 1 518 

2 Основний борг 1 287 1 345 

3 Нараховані % 350 173 

4 Поточні зобов’язання всього, в т.ч.: 2 181 480 

5 Основний борг 2 051 421 

6 Нараховані % 130 59 

7 Всього зобов’язання з оренди 3 818 1 998 

 

 Процентні витрати за зобов’язаннями з оренди включені до складу фінансових витрат 

підприємства та наведені у розділі 3.22. Фінансові витрати (таблиця №40). 

 Сплата орендних платежів за 2020 рік в сумі 509 тис. грн.. включена до складу інших 

платежів в результаті інвестиційної діяльності звіту про рух грошових коштів. 

 Аналіз строків погашення зобов’язань з оренди наведений у таблиці  №34, 35. 
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Таблиця № 34 

Аналіз зобов'язань з оренди по термінах погашення 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Показник 

На 31.12.2020 р. 

до 1 

місяця 

Від 1 

місяця до 

6 місяців 

Від 6 

місяців 

до 1 

року 

Від 1 

року до 

5 років 

Від 5 

років 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Інші довгострокові 

зобов’язання 
- 

- - 
1 301 336 1 637 

2 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями  

44 1 008 1 129 - - 2 181 

3 Всього 44 1 008 1 129 1 301 336 3 818 

 

Таблиця № 35 

Аналіз зобов'язань з оренди по термінах погашення 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Показник 

На 31.12.2019 р. 

до 1 

місяця 

Від 1 

місяця до 

6 місяців 

Від 6 

місяців 

до 1 

року 

Від 1 

року до 

5 років 

Від 5 

років 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Інші довгострокові 

зобов’язання 
-   1 173 345 1518 

2 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями  

39 214 227 - - 480 

3 Всього 39 214 227 1 173 345 1 998 

 

 

 Згідно з обліковою політикою підприємства та параграфом 6 МСФЗ 16 витрати, пов’язані 

з короткостроковою орендою та з орендою малоцінних активів, віднесені на витрати операційної 

діяльності в сумі орендних платежів згідно договорів оренди, що за 2020 рік склали 4091 тис. 

грн., за 2019 рік - 932 тис. грн. 

 

 Дохід від операційної оренди за 2020 рік склав 248 тис. грн., за 2019 рік 231тис.грн. 

 

 

3.18. Реалізація (доходи від реалізації) 

 

Інформація про обсяги реалізації наведена в Таблиці № 36. 
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Таблиця № 36 

Обсяги реалізації продукції (послуг) 

№ 
з/

п 
Показник 

Кількість в 

базових тонах 

за 2020 р. 

Сума за 2020 

р., тис. грн. 

Кількість в 

базових тонах 

за 2019 р. 

Сума за 

2019 р., 

тис. грн. 

1 2 3 4 3 4 

1 
Реалізація феросплавів 

на Україні 

113 175,055 3 047 078 92 311,002 2 382 052 

2 
Реалізація іншої 

продукції на Україні 

64 912,440 22 720 42 357,968 13 485 

3 

Послуги з переробки 

давальницької 

сировини 

- - 16 695,65 194 994 

4 
Всього реалізація на 

внутрішньому ринку 

178 087,495 3 069 798 151 364,620 2 590 531 

5 
Реалізація феросплавів 

на експорт 

101 456,980 2 306 568 142 999,400 3 482 402 

6 
Реалізація іншої 

продукції на експорт 

- - 139,600 598 

7 
Всього реалізація на 

експорт  

101 456,980 2 306 568 143 139,000 3 483 000 

8 
Всього доходів від 

реалізації  

279 544,475 5 376 366 294 503,62 6 073 531 

 

3.19. Витрати за видами 

 

Склад основних витрат Підприємства наведено в Таблиці № 37. 

Таблиця № 37 

Склад основних витрат  

тис. грн. 

 

№ 

з/п 
Показник 

2020 рік  2019 рік 

1 2 3 4 

1 Сировина, основні матеріали, напівфабрикати 2 160 394 2 948 306 

2 Газ, електроенергія  1 578 700 2 242 507 

3 Амортизація необоротних активів 72 525 80 107 

4 
Заробітна плата працівників, (з урахуванням єдиного 

соціального внеску та резерву відпусток) 

531 179 613 680 

5 Паливо, запчастини, інші матеріали 150 787 297 225 

6 
Придбані послуги по збереженню, перевезенню та 

супроводженні вантажу  

123 857 132 256 

7 
Придбані послуги по ремонту та обслуговуванню 

обладнання  

9 798 21 806 

8 Інші придбані послуги 25 172 27 268 

9 Податки 18 946 30 918 

10 Інші витрати 296 232 

11 
Зміна в залишках готової продукції та незавершеного 

виробництва 

108 377 
-139 925 
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№ 

з/п 
Показник 

2020 рік  2019 рік 

12 

Списання вартості запасів (незавершеного 

виробництва, готової продукції) до чистої ціни 

реалізації 

-1245 

-33 894 

13 Всього основних витрат 4 778 786 6 220 486 

 

Сировина та основні матеріали складаються переважно з марганцевої руди, агломерату та 

концентрату марганцевого, коксів, вугілля, щепи, кварциту, стружки, вапняку флюсового, вапна, 

електродної маси, кожухів електродів, металопрокату (коло Ø25), графітованих електродів, 

скрапів. Інші матеріали представлені переважно вогнетривкими матеріалами, металопрокатом, 

кабельно-провідниковою продукцією, тощо. 

Інші придбані послуги включають в основному витрати на воду та відведення стічних 

вод, послуги сторонніх організацій з охорони території та майна підприємства, послуги з 

досліджень, навчання та підвищення кваліфікації персоналу, страхування, банківські, медичні, 

інформаційно-консультаційні послуги та інші. 

Наведені витрати включені в наступні категорії витрат (таблиця № 38). 

 

 

Таблиця № 38 

Категорії витрат 

тис. грн. 

№ з/п Показник 2020 рік 2019 рік 

1 2 3 4 

1 Собівартість реалізованої продукції (послуг) 4 491 456 5 892 153 

2 Адміністративні витрати 152 733 173 620 

3 Витрати на збут 134 597 154 713 

4 Всього основних витрат 4 778 786 6 220 486 

 

 

3.20. Інші доходи та витрати 

 

Склад інших доходів та витрат операційної діяльності (відповідно рядок 2120 та рядок 

2180 «Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)) наведено в Таблиці № 39. 

 

Таблиця № 39 

Інші операційні доходи та витрати  

тис. грн. 

№ 
з/п 

Показник 

2020 рік  2019 рік  

Доходи 
Витрат

и 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 5 6 

1 
Результат від реалізації товарів, 

необоротних активів  461 х 635 х 

2 Прибуток від реалізації електроенергії 1 423 х 3 424 х 

3 Утримання соціальної сфери х 17 796 х 17 626 

4 
Прибуток від реалізації інших оборотних 

матеріальних активів 3 630 х 1 975 х 



194 

№ 
з/п 

Показник 

2020 рік  2019 рік  

Доходи 
Витрат

и 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 5 6 

5 Витрати на Пенсійні забезпечення х 23 337 х 19 246 

6 
Амортизація основних засобів, що 

тимчасово не використовуються х 5 538 х 9 135 

7 Результат від курсової різниці 239 723 х х 156 756 

8 
Утримання житлово-комунального 

господарства  х 2627 х 3 051 

9 
Витрати, пов’язані із збереженням 

екологічних систем х 33 509 х 34 935 

10 Виплати згідно колективного договору х 4 639 х 7 709 

11 
Благодійність, добродійні внески, 

безповоротна фінансова допомога та т.п.  х 18 729 х 7 027 

12 Штрафи, пені 3 293 10 123 3 022 41 981 

13 Списання кредиторської заборгованості 987 х 171 х 

14 Проценти банку по депозитах 5 636 х 8 508 х 

15 
Дохід від отримання безповоротної фін. 

допомоги 80 000 х - х 

16 

Нарахування, корегування резерву 

сумнівних боргів та списання дебіторської 

заборгованості - 270 - 289 

17 
Витрати на медичне обслуговування 

працівників заводу х 1 800 х 1 800 

18 

Виплата середньої заробітної плати 

мобілізованим працівникам, призваним на 

строкову службу, працівникам, що 

служать за контрактом х 8 937 х 5 317 

19 
Витрати  від переміщення накопичених 

шлаків на ЦПШ х 30 812 х 30 923 

20 
Результат від операцій з купівлі-продажу 

валюти - 3 373 - 5 745 

21 Страхування основних засобів х - х 25 604 

22 
Зменшення вартості запасів до їх чистої 

вартості реалізації х 1 245  х 33 918  

23 Інше 977 13 656 3 721 18 936 

24 
Всього інших операційних 

доходів/(витрат) 336 121 176 391 21 456 419 998 

 

 

В інші (не операційні) доходи (рядок 2240 «Звіту про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)) у 2020 році включений результат (дохід) від демонтажу, списання, заміни 

вузлів основних засобів – 3 308 тис. грн., у 2019 році - суми отриманого страхового 

відшкодування – 2 791 тис. грн., результат (дохід) від демонтажу, списання, заміни вузлів 

основних засобів – 4 089 тис. грн. До складу інших (не операційних) витрат в 2020 році 

включено вартість вибуття основних засобів в сумі 3 тис. грн., в 2019 році інших (не 

операційних) витрат не було. 
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3.21. Фінансові доходи 

 

Інших фінансових доходів (рядок 2220 «Звіту про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)) у 2020 році не було, у 2019 році до даної статті включені суми результату від 

не операційної курсової різниці по нарахованим процентам за товарним кредитом – 3 307 тис. 

грн.  

 

3.22. Фінансові витрати 

 

Склад фінансових витрат наведено в Таблиці № 40. 

 

 

Таблиця № 40 

Фінансові витрати  

         тис. грн. 

№ з/п Показник За 2020 р. За 2019 р. 

1 2 3 4 

1 
Відсотки за зобов’язаннями, що обліковуються 

за амортизованою вартістю (амортизація) 
18 401 43 333 

2 
Вартість відсотків згідно актуарного розрахунку 

по пенсійним зобов’язанням  
31 294 26 330 

3 Відсотки за зобов’язаннями з оренди 355 262 

4 
Курсової різниці по нарахованим процентам за 

товарним кредитом 
4 292  

5 Всього фінансових витрат 54 342 69 925 

 

 Вартість відсотків згідно актуарного розрахунку визначена із використанням ефективної 

відсоткової ставки 11%. 

 

У 2020 році підприємство не мало фінансових витрат, що підлягали капіталізації.  

 

3.23. Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток загальною сумою 23 976 тис. грн. включають поточний 

податок на прибуток в сумі 29 886 та суму збільшення відстроченого податкового активу на 

кінець звітного періоду на 5 910 тис. грн.  

Через відмінності між принципами визначення прибутку (збитку) в МСФЗ та 

податковому законодавстві України виникають певні тимчасові різниці між балансовою 

вартістю деяких активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і їх вартістю для цілей 

визначення податкової бази. Податковий ефект змін таких тимчасових різниць враховується по 

ставці 18% (ставка залишилася незмінною у порівнянні з 2019 роком) (Таблиця № 41).  
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Таблиця № 41 

Податковий ефект змін тимчасових різниць 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Показник 
Станом на 

01.01.2020 

Віднесено на 

прибуток або 

(збиток) 

Станом на 

31.12.2020 

1 2 3 4 5 

1 
Податковий ефект тимчасових різниць, що збільшують суму 

оподаткування 

2 Основні засоби (37 386) 4 233 (33 153) 

3 
Всього відстроченого 

податкового зобов'язання 
(37 386) 4 233 (33 153) 

4 
Податковий ефект тимчасових різниць, що зменшують суму 

оподаткування 

5 Резерви та забезпечення 43 352 1 677 45 029 

6 
Всього відстроченого 

податкового активу 
43 352 1 677 45 029 

7 

Визнаний відстрочений 

податковий 

актив/(зобов’язання ) 

5 966 5 910 11 876 

 

 

3.24. Сукупний дохід. 

 

 До складу іншого сукупного доходу віднесено актуарні збитки за 2020 рік – 10 582 тис. 

грн., за 2019 рік у сумі 38 493 тис. грн.  

 

 

3.25. Операції зі зв’язаними сторонами 

 

В 2020 році винагорода провідного управлінського персоналу склала 5 691 тис. грн., 

відповідні податки та збори, утримані із винагороди – 1 109 тис. грн., крім того нарахований 

єдиний соціальний внесок – 1 005 тис. грн.  

  

Підприємство має наступні дочірні компанії: 

• ТОВ «НПФ «Технопромекспорт»: місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. 

Рекордна, 11. Основний вид діяльності в 2020 році – складське господарство. 

В 2020 році АТ «ЗФЗ» надало ТОВ «НПФ «Технопромекспорт» послуги з вирівнювання 

площ на загальну суму 326 тис. грн., в т.ч. ПДВ 54 тис. грн. АТ «ЗФЗ» отримало послуги із 

земельного сервітуту, зберігання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 344 тис. грн., 

в т.ч. ПДВ 57 тис. грн., та оплатило послуги в сумі 268 тис. грн. 

• ТОВ «БК «ФЕРРО-ЗНТУ»: місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Правди, 

буд. 39. Основний вид діяльності – інша діяльність у сфері спорту. В 2020 році не здійснювало 

господарської діяльності та не мало взаємовідносин з АТ «ЗФЗ». 

Заборгованість дочірніх компаній перед АТ «ЗФЗ» наведена в таблиці № 42. 
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Таблиця № 42 

 

Дебіторська заборгованість дочірніх компаній 

 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Дебіторська заборгованість 

Станом на 31.12.2020 р. Станом на 01.01.2020 р. 

ТОВ «НПФ 

«Технопро

м-експорт» 

ТОВ «БК 

«ФЕРРО-

ЗНТУ» 

ТОВ «НПФ 

«Технопром-

експорт» 

ТОВ «БК 

«ФЕРРО-

ЗНТУ» 

1 2 3 4 5 6 

1 За продукцію, товари, 

роботи, послуги 

1 214 - 915 - 

2 Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

- - - - 

3 Резерв сумнівних боргів (667) - (506) - 

4 Всього дебіторська 

заборгованість 

547 0 409 0 

 

 

Заборгованість АТ «ЗФЗ» перед ТОВ «НПФ «Технопромекспорт» станом на 31.12.2020 р. 

склала 99 тис. грн., на 01.01.2020 р. – 24 тис. грн. Заборгованості АТ «ЗФЗ» перед ТОВ «БК 

«ФЕРРО-ЗНТУ» немає. 

 

3.26. Інформація за сегментами 

 

Операційними сегментами у звітному періоді визначено господарський сегмент – 

виробництво феросплавів. 

Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку або 

збитків, їх оцінка проводиться відповідно до оцінки операційного прибутку або збитків в 

фінансовій звітності. Інвестиційна діяльність та податки на прибуток розглядаються з погляду 

всього Підприємства і не розподіляються на операційні сегменти. 

Капітальні витрати складаються з надходжень по статтях основних засобів, 

нематеріальних активів і приросту незавершених капітальних інвестицій.  

Більш детальна інформація за сегментами наведена в Таблицях № 43, 44. 

 

 

Таблиця № 43 

Господарські сегменти за 2020 рік 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Показник за 2020 рік 
Виробництво 

феросплавів 

Нерозподілені 

статті 
Всього 

1 Реалізація зовнішнім покупцям 5 353 647 22 719 5 376 366 

2 
Реалізація іншим звітним 

сегментам 

(-) (-) (-) 

3 Інші операційні доходи 260 251 75 870 336 121 

4 Фінансові доходи 0 0 0 
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№ 
з/п 

Показник за 2020 рік 
Виробництво 

феросплавів 

Нерозподілені 

статті 
Всього 

5 Інші доходи 3 176 132 3 308 

6 Всього доходів 5 617 074 98 721 5 715 795 

7 Собівартість реалізації 4 473 264 18 192 4 491 456 

8 Адміністративні витрати 146 661 6 072 152 733 

9 Витрати на збут 131 529 3 068 134 597 

10 Інші операційні витрати 70 705 105 686 176 391 

11 Витрати від участі в капіталі х - - 

12 Інші витрати - 3 3 

13 Фінансові витрати 35 742 18 600 54 342 

14 Податок на прибуток х 23 976 23 976 

15 Всього витрат 4 857 901 175 597 5 033 498 

16 
Фінансовий результат 

діяльності підприємства 

759 173 -76 876 682 297 

17 Активи підприємства 3 802 718 280 864 4 083 582 

18 Зобов’язання підприємства 1 231 095 962 719 2 193 814 

19 Капітальні інвестиції 66 134 2 705 68 839 

20 
Амортизація необоротних 

активів 

88 877 3 530 92 407 

 

 

 

Таблиця № 44 

Господарські сегменти за 2019 рік 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Показник за 2019 рік 
Виробництво 

феросплавів 

Нерозподілені 

статті 
Всього 

1 2 3 4 5 

1 Реалізація зовнішнім покупцям 5 864 454 209 077 6 073 531 

2 
Реалізація іншим звітним 

сегментам 
(-) (-) (-) 

3 Інші операційні доходи 3 147 18 309 21 456 

4 Фінансові доходи 3 307 0 3 307 

5 Інші доходи 3 827 3 053 6 880 

6 Всього доходів 5 874 735 230 439 6 105 174 

7 Собівартість реалізації 5 692 870 199 283 5 892 153 

8 Адміністративні витрати 162 495 11 125 173 620 

9 Витрати на збут 150 634 4 079 154 713 

10 Інші операційні витрати 281 779 138 219 419 998 

11 Витрати від участі в капіталі х - - 
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№ 

з/п 
Показник за 2019 рік 

Виробництво 

феросплавів 

Нерозподілені 

статті 
Всього 

12 Інші витрати - - - 

13 Фінансові витрати 26 268 43 657 69 925 

14 Податок на прибуток х (4 628) (4 628) 

15 Всього витрат 6 314 046 391 735 6 705 781 

16 
Фінансовий результат 

діяльності підприємства 
-439 311 -161 296 -600 607 

17 Активи підприємства 2 775 911 475 299 3 251 210 

18 Зобов’язання підприємства 1 297 165 734 194 2 031 359 

19 Капітальні інвестиції 118 871 3 540 122 411 

20 
Амортизація необоротних 

активів 
98 313 4 025 102 338 

 

 

 

Інформацію про доходи за географічними сегментами наведено в Таблиці №45. 

 

Таблиця № 45 

Географічні збутові сегменти  

тис. грн. 

 

№ з/п Країна 2020 рік 2019 рік 

1 2 3 4 

1 Україна 3 069 798 2 590 531 

2 Інші країни 2 306 568 3 483 000 

3 Всього доходів 5 376 366 6 073 531 

 

 

4. Умовні і інші зобов'язання і операційні ризики 

 

4.1. Вплив зовнішніх факторів на діяльність підприємства. 

На діяльність підприємства, як i на всі підприємства металургійної галузі, чималий вплив 

має зовнішнє економічне становище та податкова політика держави. Підприємство функціонує в 

нестабільному середовищі, що пов’язане з наслідками світової економічної кризи та 

нестабільною ситуацією в Україні. Жорстка конкуренція на світових ринках змушує 

Підприємство постійно удосконалювати технологію виробництва продукції, підвищуючи її 

якість з одночасним зниженням витрат, впроваджувати нові технології. Проблемними 

питаннями для підприємства є:  

1. Загострення конкуренції на світових ринках. 

2. Проблеми в частині вантажоперевезень транспортом (дефіцит критих вагонів ПАТ 

«Укрзалізниця», дефіцит річкового транспорту). 

3. Нестабільна політична та законодавча ситуація. 

4. Коливання курсу національної валюти, що значно впливає на вартість сировини, 

матеріалів тощо.  

5. Ступінь залежності вiд законодавчих або економічних обмежень. 
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6. Нестача кваліфікованого виробничого персоналу у зв’язку з трудовою міграцією в 

країни ЄС. 

Підприємство в процесі здійснення господарської діяльності дотримується вимог 

чинного законодавства в усіх сферах. Проте сучасне законодавче поле має особливості, які 

створюють певні ризики для Підприємства. У зв'язку з численними змінами, що вносяться до 

чинних законодавчих актів, існує багато суперечностей між нормативними актами, також 

залишається багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульованих на законодавчому 

рiвнi. Деякі важливі питання регулюються не Законами, а підзаконними актами. Така ситуація 

дає можливість органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання 

тлумачити діюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабільності правового 

регулювання. Недостатня розвиненість судової системи ускладнює отримання судових рішень в 

короткі терміни. Недосконалість фінансових інструментів  в Україні, впливає на ринкову 

поведінку споживачів - віддавати перевагу нижчій ціні, а не вищій якості й гарантіям 

експлуатаційної надійності.  

Вплинути на діяльність підприємства можуть такі зміни, як: 

- пільги в оподаткуванні для підприємств, які інвестують кошти у відновлення основних 

засобів; 

- вчасний розрахунок покупців за поставлену продукцію; 

- вихід з нестабільного економічного становища; 

- вихід на нові ринки збуту.  
 
4.2. Податкове законодавство.  
Податкове і митне законодавство в Україні може тлумачитися по-різному і часто 

змінюється. Відповідні державні органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства 
керівництвом Підприємства і його вживання в ході діяльності Підприємства. Також існує 
можливість того, що операції і діяльність, до яких у минулому в податкових органів не було 
зауважень, будуть оскаржені. В результаті, податкові органи можуть нарахувати істотні 
додаткові суми податків, штрафів і пені. Податкові органи мають право здійснити 
донарахування податків протягом трьох календарних років з дати, що настає за граничним 
строком подання податкової звітності. У випадках, визначених законодавством, нарахування 
можуть охоплювати більш тривалий період, так відповідно до трансфертного законодавства 
такий період становить сім років. 
 

4.3 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. 

Підприємство є учасником судових процесів з оскарження тарифів на передачу 
електроенергії. Виходячи з власної професійної думки та розрахунків, керівництво 
Підприємства допускає можливість понесення додаткових витрат з передачі електроенергії за 
2019 рік в сумі 106,8 млн. грн. Резерв ймовірних збитків від вказаних можливих витрат не 
створювався тому, що на дату затвердження фінансової звітності судові справи не закінчені та у 
Підприємства немає високого ступеню впевненості щодо даних зобов’язань. Данні зобов’язання 
можна вважати умовними.  

 
4.4. Активи, передані в заставу. Станом на 31.12.2020 року активів, переданих в заставу, 

не має.  
 
4.5. Чинники фінансових ризиків. Функція управління ризиками на 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 ризик), кредитного ризику і ризику ліквідності. Основні цілі управління 

фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти 
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не перевищувалися. Управління операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити 

належне функціонування внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних 

і юридичних ризиків до мінімуму. 

 

4.6. Кредитний ризик. Кредитний ризик - це ризик того, що Підприємство зазнає 

фінансових збитків, оскільки деякі контрагенти не виконають свої зобов'язання по фінансовому 

інструменту або клієнтському договору. Підприємство піддається  кредитному ризику, 

пов'язаному з його операційною діяльністю (перш за все, відносно непогашеної дебіторської 

заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках, 

валютні операції і інші фінансові інструменти. 

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 кредитний 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 торгової заборгованості найбільших клієнтів і її частку в загальній 

сумі торгової фінансової дебіторської заборгованості (Таблиця № 46):  

Таблиця № 46 

Загальна сукупна сума заборгованості найбільших клієнтів 

тис. грн. 

 

№ з/п Показник 31.12.2020 р. 01.01.2020 р. 

1 2 3 4 

1 

Сукупна сума торгової дебіторської 

заборгованості 3-х найбільших 

контрагентів 

1 620 922 935 701 

2 
Їх частка в загальній сумі торгової 

фінансової дебіторської заборгованості 
88 % 82 % 

 

 

4.7. Ринковий ризик. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх 

грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок 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 дебіторську 

заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти. 

 

4.8. 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, ЕВРО). Аналіз чутливості до ризику 

розглядає тільки залишки по монетарних статтях, виражених в іноземній валюті, і корегує 

перерахунок цих залишків на звітну дату за умови 10-процентної зміни курсів валют. Валютний 
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ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і 

зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривни. 

В представленій нижче таблиці показана концентрація ризику зміни обмінних курсів 

іноземних валют за станом на кінець та початок звітного періоду: 

 

Таблиця № 47 

Концентрація ризику зміни обмінних курсів  

 

№ з/п Валюта 

На 31.12.2020 р. На 01.01.2020 р. 

Монета

рні 

активи, 

тис. вал. 

одиниць 

Монетарні 

зобов’язан

ня, тис. 

вал. 

одиниць 

Разом 

вплив 

росту 

курсу 

валют, 

тис. грн. 

Монетарні 

активи, тис. 

вал. 

одиниць 

Монетарні 

зобов’язан

ня, тис. 

вал. 

одиниць 

Разом 

вплив 

росту курсу 

валют, тис. 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Долар 

США 
29 639 (677) 81 889 19 614 (880) 44 374 

2 Євро 19 396 (312) 66 297 17 069 (304) 44 296 

3 Всього х х 148 186 х х 88 670 

 

 

Внаслідок вказаного вище ризику за станом на 31  грудня 2020 року, якби курс валют по 

відношенню до гривні виріс/знизився на 10% при незмінності інших чинників, чистий прибуток 

за 2020 рік був би на 148 186 тис. гривень більше/менше (у разі росту/зниження курсу валют на 

10% на 31.12.2019 р. - чистий прибуток за 2019 рік - на 88 670 мільйони гривень більше/менше). 

 

4.9. 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 коштами.  

На 31  грудня 2020 року Підприємство не мало банківських кредитів.  

 

4.10. Ціновий ризик. Підприємство не піддається ціновому ризику стосовно цінних 

паперів, оскільки у Підприємства відсутні значні інвестиції в цінні папери або фінансові 

інструменти, які піддавали б її ризику зміни товарних цін. 

 

4.11. Ризик ліквідності. Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з 

труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. Значна частина поточних зобов’язань 

підприємства сконцентрована у юридичної особи – нерезидента України. 

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми 

грошових коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів 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 фінансування. 

Нижче, наведені зобов'язання Підприємства по термінах, що залишилися, до погашення 

відповідно до договорів (таблиці № 48, 49). Суми, показані в таблиці, – це в тому числі 

дисконтовані грошові потоки згідно з угодами.  
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Таблиця № 48 

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення 

тис. грн. 

 

№ 
з/п 

Показник 

На 31.12.2020 р. 

до 1 

місяця 

Від 1 

місяця 

до 6 

місяців 

Від 6 

місяців 

до 1 

року 

Від 1 

року до 

5 років 

Від 5 

років 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Інші довгострокові 

зобов’язання 
- - - 164 582 336 164 918 

2 

Кредиторська 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями 

4 1 008 1 129 - - 2 141 

3 

Кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

102 019 459 539 39 862 - - 601 420 

4 
Інші поточні 

зобов’язання 
96 998 287 852 537 483 - - 922 333 

5 Всього 199 021 748 399 578 474 164 582 336 1 690 812 

 

Таблиця № 49 

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення 

тис. грн. 

№ 
з/п 

Показник 

На 01.01.2020 р 

Всього 
до 1 

місяця 

Від 1 

місяця 

до 6 

місяців 

Від 6 

місяців 

до 1 року 

Від 1 

року до 

5 років 

Від 5 

років 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Інші довгострокові 

зобов’язання 
- - - 163 810 345 164 155 

2 

Кредиторська 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями 

 214 227 - - 441 

3 

Кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

321 706 479 545 33 205 - - 834 456 

4 
Інші поточні 

зобов’язання 
33 825 256 896 362 483 -  653 204 

5 Всього 355 531 736 655 395 915 163 810 345 1 652 256 
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5. Управління капіталом 

 

Метою Підприємства при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи 

Підприємства, як безперервно діючого об’єкта, для того щоб приносити прибуток акціонерам.  

Вартість чистих активів станом на 31.12.2020 року визначена як різниця між вартістю 

майна підприємства і його зобов’язаннями відповідно до рекомендацій ДКЦПіФР і Міністерства 

фінансів України та перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений 

законодавством й складає 1 889 768 тис. грн. 

 

6. Події після звітної дати 

 

Факти господарської діяльності, які вплинули, чи можуть вплинути на фінансовий стан, 

результати діяльності підприємства та рух грошових коштів й мали місце в період між звітною 

датою та датою затвердження фінансової звітності, що потребують коригування або розкриття у 

фінансовій звітності за 2020 рік відповідно до МСФЗ відсутні. 

 

7. Вплив СOVID-19 на економічний стан Підприємства. 

 

 У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси виявився фактор 

розповсюдження пандемії COVID-19. У відповідь на пандемію COVID-19  відбулись суттєві 

зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі і в України. 

Так, було запроваджено надзвичайний стан в цілому в країнах або в окремих регіонах чи 

сферах; майже у всіх країнах запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи (карантинні зони, 

перевірка температури, скасування масових заходів, закриття навчальних та культурно-

розважальних закладів); встановлено обмеження виїзду/в’їзду до країн та пересування всередині 

країн; посилено роль державного управління в надзвичайних умовах; встановлені обмеження 

трудової діяльності; введені нові дистанційні форми праці та освіти. Такі безпрецедентні кроки 

спричинили уповільнення економічного розвитку у країнах світу.  

АТ «ЗФЗ», усвідомлюючи серйозні наслідки пандемії COVID-19, виконує рекомендації 

МОЗ з впровадження та дотримання профілактичних заходів, спрямованих на профілактику та 

запобігання поширення корона вірусу.  

Були проваджені наступні заходи :  

1.  забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;  

2. встановлення дозаторів з дезінфікуючими засобами ;  

3. вимірювання температури працівників електронними термометрами при допуску на 

територію підприємства ;  

4. проведення дезінфекції та кварцування приміщень підприємства та салонів автобусів, 

що здійснюють перевезення працівників перед виїздом та після кожного рейсу 

5. залучення додаткового транспорту для доставки працівників автобусами 

підприємства для дотримання вимог по обмеженню чисельність людей в одному 

транспортному засобі; 

6. робота закладів харчування «на винос»; 

7. обмеження доступу на територію підприємства сторонніх осіб.  

АТ «ЗФЗ» продовжує виконання вищезазначених заходів у 2021 році. 

Підприємство понесло у 2020 р. витрати, які пов’язані із заходами проти пандемії 

COVID-19. Однак суми витрат не мали значного впливу на фінансовий стан підприємства за 

2020 р. За результатом 2020 року підприємством було  отримано прибуток в розмірі 706 273 тис 

грн. 
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Основними покупцями феросплавної продукції в Україні є крупні металургійні 

підприємства. Також на 2021 рік є укладені угоди та контракти (заявки) з основними Покупцями 

феросплавів по Україні та закордоном.  

Транспортування феросплавної продукції відбувається залізничним (у середньому 85%) 

та водним транспортом. Проблем з транспортуванням продукції на даний час немає та в 

осяжному майбутньому не вбачається. 

 

 Маємо надію, що запроваджені жорсткі карантинні заходи, введені в Україні, дозволять 

приборкати вірус найближчим часом. 

 

8. Затвердження фінансової звітності 

 

Окрема фінансова звітність затверджена Правлінням АТ «ЗФЗ» 26.02.2021 року, до 

випуску, підлягає направленню Наглядовій раді для ухвалення та затвердженню загальними 

зборами акціонерів. 

 

 

 

 

 

 

Керівник                                                                                                     П.О. Кравченко 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                  Т.В. Гордієнко 
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Примітки 

до консолідованої фінансової звітності  

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 

за 2020 рік 
 

 

1. Загальна інформація про підприємство 

 
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (скорочена 

назва АТ «ЗФЗ») є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» ТА ВІДКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ». 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 

створене згідно з рішенням Фонду державного майна України від 03.05.1995 року № 462. 

Реєстрація випуску акцій відбулася 14 серпня 1995 р. Підприємство зареєстроване виконавчим 

комітетом Запорізької міської Ради 30/05/1995 року. Свідоцтво про державну реєстрацію № 

196816. 

Відповідно до рішення Загальних  зборів акціонерів від 08 квітня 2011 року ВІДКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ“ змінило 

найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 

ФЕРОСПЛАВІВ» (далі за текстом «Підприємство»). Довідка з Єдиного Державного реєстру 

підприємств та організацій України серія АА № 708940 від 29.11.2012 р., дата та номер 

останньої реєстраційної дії 23.11.2012 р. № 11031070026001727, місце проведення реєстраційної 

дії -  виконавчий комітет Запорізької міської ради. 

Відповідно до рішення Загальних  зборів акціонерів від 19 квітня 2018 року ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ“ змінило 

найменування на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 

(далі за текстом «Підприємство»). Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 03.05.2018 р. 

АТ «ЗФЗ» знаходиться за адресою: 

69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 11. Офіційний сайт zfz.com.ua, 

електронна адреса - spred@ferro.zp.ua. 

Ідентифікаційний код – 00186542, місцезнаходження за КОАТУУ – Запорізька область 

(2310136600), організаційно-правова форма за КОПФГ – акціонерне товариство (230), основний 

вид діяльності – виробництво феросплавів. 

При складанні консолідованої фінансової звітності були враховані показники річної 

фінансової звітності материнського підприємства АТ «ЗФЗ» та дочірніх підприємств: 

• ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАСКЕТБОЛЬНИЙ  КЛУБ 

«ФЕРРО-ЗНТУ»» (скорочена назва ТОВ «БК «ФЕРРО-ЗНТУ»»), місцезнаходження: 69035, м. 

Запоріжжя, вул. Правди, буд. 39. Основний вид діяльності – інша діяльність у сфері спорту. 

ТОВ «БК «ФЕРРО-ЗНТУ»» засноване відповідно до рішення зборів учасників (протокол 

№ 1 від 11.07.2008 року), та зареєстроване виконавчим комітетом Запорізької міської ради від 

21/07/2008 року, свідоцтво № 033339. Згідно Протоколу Загальних зборів учасників від 

17.11.2014 р. №1/14 прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «БК 

«ФЕРРО-ЗНТУ»» до 81 062 тис. грн., та зміну часток учасників у Статутному капіталі, про що 

внесено зміни та доповнення до статуту, які зареєстровані Запорізьким міським управлінням 

http://www.zfz.com.ua/
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юстиції 24.11.2014р. (номер запису 11031050013023438). Частка АТ «ЗФЗ» в капіталі ТОВ «БК 

«ФЕРРО-ЗНТУ» складає 99,67%. 

 

• ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА 

ФІРМА ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ» (скорочена назва ТОВ «НПФ ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ»), 

місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 11. Основний вид діяльності – складське 

господарство. 

ТОВ «НПФ ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ» зареєстроване розпорядженням № 45  Вільнянської 

районної державної адміністрації Запорізької області віл 10.02.2000 року (ідентифікаційний 

номер 30796695) (свідоцтво про державну реєстрацію від 10/02/2000 року № 518193). Частки у 

статутному капіталі ТОВ «НПФ ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ» придбані у 2010 році згідно: 

- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою 

відповідальністю «НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА ФІРМА ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ» від 

28.12.2010 року (нотаріально посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 4618); 

- договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою 

відповідальністю «НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА ФІРМА ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ» від 

28.12.2010 року (нотаріально посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 4619). 

Зміни до Статуту ТОВ «НПФ ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ» (нова редакція) у зв’язку з 

придбанням часток АТ «ЗФЗ» зареєстровані 30.12.2010 року (номер запису 10831050012000003) 

Вільнянською районною держадміністрацією. 

Згідно Протоколу Загальних зборів учасників від 12.08.2011р. № 2 прийнято рішення про 

збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «НПФ ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ» до 158 тис. грн. 

та зміну часток учасників у Статутному капіталі, про що внесено зміни та доповнення до 

статуту, які зареєстровані Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької 

області 30.08.2011 року розпорядженням (номер запису 11031050016028588). Частка АТ «ЗФЗ» 

в капіталі ТОВ «НПФ ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ» складає 80,28 %.  

 

Середня кількість працівників за звітний рік складає 2 957 чоловік (за попередній період 

3 110 чоловік). 

Станом на звітну дату підприємство має філію – САНАТОРІЙ- ПРОФІЛАКТОРІЙ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», 

який згідно довідки №479491 від 28.04.2011 р. з єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України має правовий статус суб’єкта без права юридичної особи, організаційно-

правову форму за КОПФГ – 610 філія (інший відокремлений підрозділ). Ідентифікаційний код – 

33272793, місцезнаходження за КОАТУУ – 2310137200, поштовий індекс 69017, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, острів Хортиця, вул. Січ, 1а. 
 
 

2. Основні положення облікової політики 

 

2.1. Основа підготовки інформації. Дана консолідована фінансова звітність (далі – 

фінансова звітність) підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ). Основні принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці 

даної фінансової звітності, наведені нижче. 

 

Дана фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення. 

Відповідно до вимог МСФЗ повний пакет фінансової звітності за МСФЗ включає Баланс 

(Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний доход), Звіт про 
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рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну 

інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ).  

При підготовці даної фінансової звітності керівництво підприємства передбачає, що 

підприємство буде здійснювати свою фінансово-господарську діяльність на протязі 12 місяців 

року, наступного за звітним, і не має наміру чи потреби в ліквідації, припиненні фінансово-

господарської діяльності чи подальшому зверненні за захистом від кредиторів. 

Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Підприємство буде 

продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає 

реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. Таке припущення 

формувалось виходячи з професійного судження керівництва, що враховувало фінансовий стан 

Підприємства, існуючі наміри, заплановану в бюджеті прибутковість діяльності у майбутньому 

та доступ до фінансових ресурсів, а також вплив поточної фінансової та економічної ситуації на 

майбутню діяльність Підприємства. Але також слід враховувати, що Підприємство веде свою 

діяльність в нестабільному середовищі, яке існує на даний час в Україні, і не існує чіткого 

уявлення про заходи, щодо подолання існуючої кризи. Тому виникає невизначеність, яка може 

вплинути на подальший фінансовий стан Підприємства, на його спроможність відшкодування 

вартості активів, сплати своїх боргових зобов’язань в міру настання терміну їх погашення. Дана 

фінансова звітність не виключає коригувань, які можуть бути в разі такої невизначеності. Про 

такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі, та зможуть бути оцінені. 

Оцінка активів й зобов’язань заснована на припущенні того, що підприємство зможе 

виконувати свої зобов’язання й реалізовувати свої активи в ході звичайної діяльності. 

Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Гривня є національною валютою 

України. Всі значення закруглені до найближчої тисячі, якщо не вказане інше. 

 

2.2. Застосування нових і переглянутих МСФЗ. 

Зміни МСФЗ з 1 січня 2020р. пов’язані з тим, що вступили в силу наступні нові поправки 

до МСФЗ: 

Поправки до МСФЗ 3 – «Об’єднання бізнесу»; 

Поправки до МСФЗ 7, МСФЗ 9 та МСБО 39 – «Реформа базової процентної ставки»; 

Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 – «Визначення суттєвості»; 

«Концептуальна основа фінансової звітності» 

Поправки до МСФЗ 16 – «Поступки за орендою, пов’язані з пандемією Covid-19». 

Дані поправки не мали впливу на фінансову звітність Підприємства, оскільки у нього 

відсутні операції, яких стосуються дані поправки.  

Концептуальна основа фінансової звітності не є стандартом та не має переважної сили 

над положеннями та вимогами стандартів. Переглянута редакція концептуальних основ містить 

декілька нових концепцій, оновлені визначення активів та зобов’язань та критерії їх визнання, а 

також пояснює деякі суттєві положення. Перегляд даного документа не вплинув на фінансову 

звітність підприємства. 

 

2.3. 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, що діє на дату здійснення операції. 

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні по 

офіційному обмінному курсу НБУ на звітну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслідок 
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курсової різниці при переоцінці активів і зобов'язань, відображаються в інших операційних 

доходах/витратах або у в інших доходах/витратах у складі прибутку або збитку.  

Основні курси обміну, що використалися для перерахунку сум в іноземній валюті на 

звітну дату та на початок звітного періоду, були наступними (Таблиця № 1): 

Таблиця № 1 

 

Курси обміну, що використалися для перерахунку сум в іноземній валюті 

грн. 

№ 

з/п 
Найменування валюти 

Дата 

31.12.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 

1 Долар США 28,2746 23,6862 

2 ЄВРО 34,7396 26,422 

 

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

 

2.4. Основа консолідації. Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність 

Підприємства і його дочірніх компаній за станом на 31 грудня 2020 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 внутрішньо групові залишки, операції, нереалізовані доходи і витрати, що 

виникають в результаті здійснення операцій усередині Групи, повністю виключені. 

 

2.5. Звітність за сегментами. Сегменти, чиї доходи, фінансові результати перевищують 

10% від загальних показників всіх сегментів, наводяться в звітності окремо. Підприємство в 

2020 році працювало в одному сегменті - виробництво феросплавів. 

 

2.6. Основні засоби. Основні засоби обліковуються за первісною вартістю мінус 

подальша амортизація і знецінення.  

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 загальновиробничих витрат. 

Вартість заміни основних компонентів основних засобів 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 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, активів або що 

підлягають отриманню, і балансової вартості цих активів і признаються у складі прибутку або 

збитку.  

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом терміну 

їх корисної експлуатації (Таблиця № 2): 
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Таблиця № 2 

Терміни корисної експлуатації 

 

№ 

з/п 
Показник 

Терміни корисної 

експлуатації, років 

1 2 3 

1 Будівлі 16-140 

2 Машини 2-94 

3 Транспортні засоби 8-68 

4 Пристосування та приладдя 3-65 

5 Комунікаційне та мережеве обладнання 9-106 

6 Інші основні засоби 3-99 

 

 

Терміни експлуатації активу переглядаються і, при необхідності, коригуються на кожну 

звітну дату.  

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто, коли 

його місце розташування і стан, дозволяють здійснювати  експлуатацію відповідно до намірів 

Підприємства. 

Нарахування амортизації активу припиняється, починаючи з більш ранньої з двох дат: 

- дати переведення до складу активів, призначених для продажу; або  

- дати припинення визнання активу.  

Відповідно, нарахування амортизації не припиняється в разі простою активу або 

припинення активного використання активу, за винятком випадків, коли актив повністю 

амортизований. 

Матеріальні активи, терміном служби більше 1 року і первісною вартістю менш 

вартісного критерію віднесення до основних фондів встановленого нормами Податкового 

кодексу України, відносяться на витрати в місяці їх введення в експлуатацію. 

 

2.7. Незавершені капітальні інвестиції - це вартість придбаних основних засобів, не 

введених в експлуатацію, незавершених об’єктів будівництва та є вартістю придбання 

(створення) основних засобів, що не готові до експлуатації. Амортизація цих активів не 

нараховується до моменту їх готовності до експлуатації. 

Обліковою політикою передбачено, що Підприємство може капіталізувати витрати по 

позикових коштах, у складі вартості кваліфікаційного активу шляхом застосування норми 

капіталізації до витрат на цей актив. 

 

2.8. Нематеріальні активи. Нематеріальні активи відображаються в обліку за первісною 

вартістю за вирахуванням сум накопиченої амортизації і знецінення. Амортизація нараховується 

рівномірно протягом наступних термінів корисного використовування:  

• ліцензії – від 1 до 5 років та безстрокові (не амортизуються); 

• програмне забезпечення 5-22 років; 

• права користування майном 1,1-18 років. 

Визнання нематеріального активу припиняється в разі його вибуття або коли від його 

подальшого використання не очікується ніяких майбутніх економічних вигод. 

 

2.9. Класифікація фінансових активів. Підприємство класифікує свої фінансові активи 

як дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, іншу дебіторську заборгованість, 
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грошові кошти, інвестиції. Підприємство визначає категорію фінансових активів при їх 

первинному визнанні. 

 

2.10. Класифікація фінансових зобов'язань. Фінансові зобов’язання класифіковані в 

фінансовій звітності у вигляді кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, інших 

зобов’язань. 

 

2.11. Первісне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи і зобов'язання 

спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс/мінус витрати на проведення операції.  

Зазвичай найкращим свідченням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна 

угоди, за винятком випадків, коли встановлена інша величина виходячи з спостережуваних 

поточних угод на ринку або з застосуванням оцінки. 

Якщо поточна вартість фінансових інструментів суттєво відрізняється від вартості 

очікуваних майбутніх грошових потоків, то такий фінансовий інструмент відображається за 

поточною вартістю, визначеною із застосуванням ефективної ставки дисконтування. 

Справедливою вартістю фінансових активів і зобов'язань терміном погашення 12 місяців (або 

менше) вважається їх номінальна вартість. 

 

2.12. Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первинного визнання фінансові 

активи Підприємства, обліковуються: 

- за амортизованою вартістю 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; 

- інвестиції в інструменти капіталу дочірніх підприємств - по собівартості за вирахуванням 

збитків від знецінення; 

- інвестиції в інструменти капіталу інших підприємств, по справедливій вартості. 

 

Фінансові зобов’язання обліковуються: 

- за справедливою вартістю через прибутки та збитки – ті, що утримуються з метою 

продажу, або є похідними інструментами; 

за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки – всі 

інші фінансові зобов’язання. 

 

2.13. Припинення визнання фінансових інструментів.  

Товариство списує фінансовий актив в тому випадку, коли воно втрачає контроль над 

правами вимоги за договором, що є базою для визнання такого фінансового активу у випадках: 

- використання прав вимоги щодо вигод, передбачених договором; 

- спливу терміну договірних прав вимоги на потоки грошових коштів по фінансовому 

активу; 

- відмови Підприємства від цих прав. 

Фінансове зобов'язання (або частина фінансового зобов'язання) списується з балансу тоді, 

коли воно погашено, тобто, коли вказане в договорі зобов'язання виконано, анульовано або 

строк його дії закінчився і відновленню не підлягає. 

 

2.14. Податок на прибуток.  

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку і відстроченого податку 

або відстроченого активу. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності 

відповідно до законодавства України, яке діє на звітну дату.  
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Дохід від податку на прибуток виникає внаслідок перевищення суми нарахування 

відстрочених податкових активів над відстроченими податковими зобов’язаннями та іншими 

витратами які відносяться до витрат з податку на прибуток. 

Витрати/ дохід з податку на прибуток визнаються 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, яка згідно податкової звітності підлягає сплаті до бюджету.  

Відстрочені податкові зобов’язання/ активи розраховуються по методу балансових 

зобов'язань/активів 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. Відстрочені податкові зобов’язання/ активи оцінюються по ставках, 

які, як очікується, застосовуватимуться в періодах, коли буде сторнована тимчасова різниця або 

використаний перенесений податковий збиток.  

Інші податки, окрім податку на прибуток, показані у складі операційних витрат. 

 

2.15. Запаси.  

Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість або чиста вартість 

реалізації. 

Собівартість придбаних запасів включає вартість придбання та витрат на доставку, 

імпортні мита та інші податки (за винятком тих, які відшкодовуються Товариству податковими 

органами). 

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. 

Вартість вибуття товарно-матеріальних запасів визначається за методом: 

• середньозваженої собівартості - для готової продукції, сировини і основних матеріалів 

(електродна продукція, коло Ф25), що враховуються на 201 балансовому рахунку; 

• собівартості перших за часом надходження (ФІФО) - для інших запасів, що 

споживаються в виробничо господарської діяльності; 

- • ціни продажу для товарів громадського харчування. 

 

2.16. 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 оцінюється за амортизованою 

вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки мінус резерв на зменшення 

корисності. 

 

2.17. Аванси видані. Аванси враховуються за первинною вартістю. 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 використання. Якщо є свідчення того, що активи, товари або послуги, до яких 

відносяться аванси видані, не будуть отримані, підприємство припиняє визнання авансів 

активами з віднесенням суми авансів до складу збитку. 

В фінансовій звітності активи у вигляді виданих авансів відображаються разом з сумами 

податку на додану вартість. Суми податку на додану вартість за цими активами відображаються 

також в складі інших поточних зобов’язань підприємства до дати отримання та оприбуткування 

товарів, результатів робіт та послуг. 
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2.18. 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. 

 

2.19. Акредитиви. Акредитиви є грошовими коштами на банківських рахунках, 

«зарезервовані» банком для забезпечення виконання Підприємством своїх зобов'язань за 

конкретними договорами купівлі. Використовування цих грошових коштів обмежено. 

Враховуються ці суми в складі виданих авансів. 

 

2.20. Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як капітал.  

 

2.21. 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. 

 

2.22. 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. 

 

2.23. Аванси отримані. До кредиторської заборгованості відносяться й суми авансів, 

отриманих від покупців товарів, робіт, послуг, які не є фінансовими зобов’язаннями та 

обліковуються за первісно отриманими сумами. 

Зобов’язання за отриманими авансами виникають тоді, коли Підприємство отримує 

грошові кошти від покупців товарів, робіт, послуг. Вони включаються в категорію поточних 

зобов’язань, крім тих з них, термін поставок товарів, виконання робіт та надання послуг за 

якими перевищує 12 місяців після звітної дати. Ці зобов’язання включаються в категорію 

довгострокових зобов’язань. 

В фінансовій звітності зобов’язання за отриманими авансами відображаються разом з 

сумами податку на додану вартість. Суми податку на додану вартість за цими зобов’язаннями 

відображаються також в складі активів підприємства до дати визнання доходів з поставок 

товарів, виконання робіт та надання послуг. 

 

2.24. Резерви за зобов'язаннями забезпечення. Резерви за зобов'язаннями і забезпечення 

– це не фінансові зобов'язання, які визнаються 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 потрібний відтік 

грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань.  

Підприємством створюються наступні резерви за зобов'язаннями і забезпечення: 

- забезпечення виплат відпусток; 

- пенсійне забезпечення; 

- забезпечення (резерв) майбутніх платежів згідно контрактів. 
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2.24.1. Забезпечення виплат відпусток. Зобов’язання підприємства на сплату 

робітникам за відпрацьовані, але невикористані відпускні дні, у тому числі додаткові дні, 

передбачені колективним договором, відображається на кінець звітного періоду у формі резервів 

на витрати, пов’язані з наданням відпусток. Це зобов’язання визнається як короткострокове 

зобов’язання та як таке, що належить до виплати протягом дванадцяти місяців після закінчення 

періоду, в якому працівники надавали послуги. 

 

2.24.2. Пенсійне забезпечення. 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 по встановлених виплатах 

розраховується щорічно. 

Резерви за пенсійними зобов'язаннями оцінюються за приведеною вартістю витрат, які, 

як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання з використанням процентної ставки, 

що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі і ризики, властиві зобов'язанню. 

Збільшення резерву з часом признається як процентні витрати. 
 
2.25. Умовні активи і зобов'язання. Умовний актив не визнається у фінансовій звітності. 

Інформація про нього розкривається, коли існує висока ймовірність отримання економічних 
вигод від його використовування. 

 
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує 

висока 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. 

 
2.26. Винагороди працівникам. План з встановленими внесками. Підприємство платить 

на користь своїх працівників передбачені законодавством внески на обов’язкове державне 
соціальне страхування у вигляді Єдиного соціального внеску. Внески розраховуються згідно з 
діючим законодавством як відсоток від нарахованої заробітної плати і відносяться на витрати у 
міру їх виникнення.  

 
2.27. Оренда. 

Орендовані основні засобі класифікуються та відображаються у фінансовій звітності за 

статтею «Нематеріальні активи» у сумі теперішньої вартості очікуваних орендних платежів. 

Розрахунок теперішньої вартості очікуваних орендних платежів виконується із застосуванням 

середньозваженої ставки, визначеної національним банком України при розрахунку вартості 

кредитів для суб`єктів господарювання. Кількість майбутніх платежів (періодів), які підлягають 

дисконтуванню визначається за кожною орендною угодою, з урахуванням умов контракту. 
Після первісного визнання Підприємство проводить оцінку активу, що представляє 

собою право використання, застосовуючи модель обліку за первісною вартістю - за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення та з коригуванням 
на суму переоцінки (зміни розміру) зобов'язання по оренді. 

Після первісного визнання зобов'язання з оренди збільшується на нараховані відсотки, 
зменшується на суму орендних платежів і коригується на суму переоцінки/ модифікації 
договору оренди. 

Користуючись звільненням МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» Підприємство, як орендар, не 

застосовує даний стандарт щодо короткострокової оренди та оренди, за якою базовий актив є 

малоцінним. 
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2.28. 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. Чистий дохід від реалізації відображається без ПДВ та 

знижок. 

Дохід від контракту з покупцем визнається виключно при дотриманні всіх критеріїв, 

перерахованих нижче: 

- сторони за договором затвердили договір (в письмовій формі, усно або відповідно до 

іншій звичайної ділової практики) і зобов'язуються виконувати передбачені договором 

зобов'язання; 

- Підприємство може ідентифікувати права кожної сторони по відношенню до товарів або 

послуг, які будуть передані; 

- Підприємство може ідентифікувати умови оплати товарів або послуг, які будуть 

передані; 

- договір має комерційну сутність (тобто ризики, розподіл у часі або величина майбутніх 

грошових потоків організації, як очікується, зміняться в результаті договору);  

і 

- отримання Підприємством відшкодування, право на яке воно отримає в обмін на товари 

або послуги, які будуть передані покупцеві, є ймовірним. 
 

Виручка визнається в момент (або в міру) виконання Підприємством зобов'язань, що 

підлягають виконанню в рамках договору: після передачі покупцеві контролю над 

використанням і отриманням всіх економічних вигод від активу (надходження доходів, або 

скорочення витрат), за умови дотримання всіх критеріїв визнання. 

Доходами від звичайних видів діяльності є: 

• виручка від продажу готової феросплавної продукції; 

• виручка від продажів іншої готової продукції; 

• виручка від послуг з переробки давальницької сировини. 

Не зазначені вище види доходів відносяться до інших операційних, фінансових та 

інвестиційних доходів. 

Інші операційні доходи/ витрати відображаються у фінансовій звітності на нетто-основі 

за такими видами діяльності (з подальшим розкриттям в примітках до фінансової звітності), 

оскільки вони виникають в результаті одного і того ж або аналогічного за характером факту 

господарської діяльності і не є суттєвими для характеристики фінансового становища 

підприємства: 

• доходи / витрати від продажу товарів; 

• доходи / витрати від реалізації робіт, послуг; 

• доходи / витрати від реалізації робіт і послуг санаторію профілакторію; 

• доходи / витрати від реалізації послуг бази відпочинку; 

• доходи / витрати від реалізації інших необоротних активів; 

• доходи / витрати від утримання ЖКВ; 

• доходи / витрати від реалізації / купівлі іноземної валюти; 

• позитивні / негативні курсові різниці, включаючи переоцінку заборгованостей, виражених в 

умовних одиницях; 

• інші доходи / витрати. 

 

2.29. Податок на додану вартість. ПДВ розраховується по двох ставках: 20% по 

операціях на внутрішньому ринку і імпорті товарів, робіт або послуг і 0% при експорті товарів і 

наданні супутніх послуг (за виключенням операцій, звільнених від оподаткування ПДВ згідно із 
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діючим законодавством України). В тих випадках, коли під знецінення дебіторської 

заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення враховується по валовій сумі 

заборгованості, включаючи ПДВ. 

 

2.30. Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собівартість 

реалізованої продукції складається переважно з ціни закупівлі сировини, витрат на заробітну 

плату працівникам, амортизацію основних засобів, електроенергію та інших відповідних витрат. 

 

2.31. Фінансові витрати. Фінансові витрати включають нараховані відсотки. Всі 

відсоткові витрати відносяться на фінансові витрати з використанням методу ефективної 

процентної ставки. 

 

 2.32. Істотні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики 

Підприємство здійснює 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 коригувань балансової вартості активів і зобов'язань 

протягом наступного  фінансового року, включають: 

 

2.32.1. Податкове законодавство. Податкове, валютне і митне законодавство зазнає 

частих змін. Має місце наявність суперечних положень. Керівництво впевнено в тому, що його 

розуміння податкового законодавства та його тлумачення є доречним і обґрунтованим, але не 

можливо впевнено гарантувати, що податкові органи будуть дотримуватись такої ж думки. 

 

2.32.2. Знецінення ПДВ до відшкодування. Підприємством враховується 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. В 2020 році Підприємство мало 

результатом звітності з ПДВ від’ємне значення та отримувало бюджетне відшкодування ПДВ 

відповідно до декларування на свій поточний рахунок. На думку керівництва Підприємства, 

суми, відображені в балансі, будуть повністю відшкодовані, тому Підприємство не визнавало 

збитки від знецінення.  

 

2.32.3. Знецінення дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншої 

дебіторської заборгованості. Резерв на знецінення включає очікувані кредитні збитки, які 

оцінюються: 

- на підставі відносних показників за матрицею резерву, яка будується на історичному 

досвіді виникнення кредитних збитків, скоригованому з урахуванням прогнозних фактів, 

специфічних для дебіторів та економічних умов; 

- за абсолютним показником, у разі, як що існує  ймовірність настання дефолту при 

наявності інформації щодо банкрутства дебітора та іншої негативної інформації щодо дебітора. 

Якщо в наступні періоди величина очікуваного збитку від знецінення зменшується, то 

раніше визнаний збиток від знецінення підлягає відновленню шляхом зменшення відповідного 

резерву. В результаті відновлення балансова вартість активу не повинна перевищувати його 

вартість, за якою він би відбивався в звіті про фінансовий стан, якщо б збиток від знецінення не 

був визнаний. 
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Збитки від знецінення (відновлення збитків від знецінення) визнаються в складі 

прибутків і збитків у міру їх виникнення. 

 
2.32.4. Пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам. Керівництво оцінює 

пенсійні зобов'язання і інші винагороди працівникам на підставі актуарних припущень. 
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 припущення 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 актуарних припущень. Будь-які зміни в цих припущеннях вплинуть на 
балансову вартість пенсійних зобов'язань. 

 

3. Детальне розкриття інформації 

 

3.1. Основні засоби 

 

Інформація про наявність та рух основних засобів наведена в Таблицях № 3,4. 

 

Таблиця № 3 

 

Інформація про наявність та рух основних засобів за 2020 рік 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

Групи основних засобів 

Разом 
Будівлі 

Машини 
та 

обладнанн
я 

Транспор

тні засоби 

Прист

осуван

ня та 

прилад

дя 

Комунік

аційне 

та 

мережев

е 

обладна

ння 

Інші 

основн

і 

засоби 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

2 Залишок на початок року  

3 
первісна (переоцінена) 

вартість  
582 317 9 948 489 148 534 40 830 153 369 489 231 11 362 770 

4 Знос 342 300 9 482 074 118 518 34 617 123 920 427 013 10 528 442 

5 Надійшло за рік  651 112 550 11 570 422 - 5 028 130 221 

6 Вибуло  за рік 

7 
первісна (переоцінена) 

вартість  
4 117 48 313 3586 158 - 2 679 58 853 

8 Знос 2 312 46 905 3445 149 - 1716 54 526 

9 
Нараховано 

амортизації за рік  
6 290 68 748 4 766 1 325 3 605 7 213 91 947 

10 Інші зміни за рік 

11 

первісної 

(переоціненої) 

вартості  

-19 - - - - 19 0 

12 зносу  -11 - - - - 11 0 
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№ 

з/п 
Показник 

Групи основних засобів 

Разом 
Будівлі 

Машини 
та 

обладнанн
я 

Транспор

тні засоби 

Прист

осуван

ня та 

прилад

дя 

Комунік

аційне 

та 

мережев

е 

обладна

ння 

Інші 

основн

і 

засоби 

13 Залишок на кінець року 

14 
первісна (переоцінена) 

вартість  
578 832 10 012 726 156 518 41 094 153 369 491 599 11 434 138 

15 Знос 346 267 9 503 917 119 839 35 793 127 525 432 521 10 565 862 

 

Таблиця № 5 

Інформація про наявність та рух основних засобів за 2019 рік 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

Групи основних засобів 

Разом 
Будівлі 

Машини 
та 

обладнанн
я 

Транспо

ртні 

засоби 

Прист

осуван

ня та 

прилад

дя 

Комунік

аційне 

та 

мережев

е 

обладна

ння 

Інші 

основн

і 

засоби 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

2 Залишок на початок року  

3 
первісна (переоцінена) 

вартість  
582 031 9 913 700 143 295 39 596 153 708 490 946 11 323 276 

4 Знос 335 979 9 413 485 116 711 33 163 120 120 421 312 10 440 770 

5 Надійшло за рік  288 44 922 7 770 1814 6 1 540 56 340 

6 Вибуло  за рік 

7 
первісна (переоцінена) 

вартість  
2 10 049 2531 576 345 3 255 16 758 

8 Знос 1 9 032 2352 550 250 2100 14 285 

9 
Нараховано 

амортизації за рік  
6 322 77 621 4 159 2 004 4 050 7 801 101 957 

10 Інші зміни за рік 

11 

первісної 

(переоціненої) 

вартості  

- -84 - -4 - - -88 

12 зносу  - - - - - - - 

13 Залишок на кінець року 

14 
первісна (переоцінена) 

вартість  
582 317 9 948 489 148 534 40 830 153 369 489 231 11 362 770 

15 Знос 342 300 9 482 074 118 518 34 617 123 920 427 013 10 528 442 

 

Активи, передані Підприємству після приватизації, не включають землю, на якій 

розташовані будівлі Підприємства.  

Збитки від зменшення корисності основних засобів в звітному періоді не визнавались. 
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Первісна вартість основних засобів, відносно яких існують передбачені діючим 

законодавством обмеження права власності станом на 31.12.2020 року складає 236 393 тис. грн., 

сума зносу – 160 235 тис. грн. і які є майном державної власності, що не підлягало приватизації. 

Балансова вартість основних засобів, що тимчасово не експлуатуються (у зв’язку з 

ремонтом, тимчасово простоюють тощо), на звітну дату складає 44 949 тис. грн. 

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, але таких, що продовжують 

використовуватися складає 228 215 тис. грн.   

Сума угод на придбання в майбутньому основних засобів станом на 31.12.2020 р. 

становить 6 515 тис. грн. 

 

В склад довгострокових активів підприємства входять незавершені капітальні інвестиції.  

Інформація про склад незавершених капітальних інвестицій за 2020 рік наведена в 

Таблиці № 5, за 2019 рік - в Таблиці № 6. 

 

Таблиця № 5 

 

Інформація про склад незавершених капітальних інвестицій у 2020 році 

 

 тис. грн. 

№

 

з/

п 

Показник 

Складові незавершених капітальних інвестицій 

Разом 

Незаверше

не 

будівництв

о об'єктів 

виробничо

го 

призначен

ня 

Обладнанн

я, основні 

засоби, що 

потребують 

монтажу 

Машини та 

обладнання 

такі, що не 

потребують 

монтажу 

Незаверше

ні 

капітальні 

ремонти 

та 

модерніза

ція 

основних 

засобів 

Інші 

об'єк

ти 

кап. 

інвес

тицій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Залишок на початок року 

2 
Первісна 

вартість 
21 792 15 935 2 807 62 894 74 103 502 

3 Знос 127 - - - - 127 

4 

Надійшло за 

рік (первісна 

вартість) 

18 016 12 125 19 650 21 211 72 71 074 

5 

Вибуло за рік 

(первісна 

вартість) 

20 946 12 355 16 312 82 978 146 132 737 

6 

Нарахована 

амортизація 

за рік 

127 - - - - 127 

7 Залишок на кінець року 

8 
Первісна 

вартість 
18 862 15 705 6 145 1 127 0 41 839 

9 Знос 254 - - - - 254 

 

Таблиця № 6 
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Інформація про склад незавершених капітальних інвестицій у 2019 році 

 

 тис. грн. 

№

 

з/

п 

Показник 

Складові незавершених капітальних інвестицій 

Разом 

Незавершене 

будівництво 

об'єктів 

виробничого 

призначення 

Обладнанн

я, основні 

засоби, що 

потребують 

монтажу 

Машини та 

обладнання 

такі, що не 

потребують 

монтажу 

Незаверше

ні 

капітальні 

ремонти 

та 

модерніза

ція 

основних 

засобів 

Інші 

об'єк

ти 

кап. 

інвес

тицій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Залишок на початок року 

2 
Первісна 

вартість 
17 181 14 192 6 555 92 91 38 111 

3 Знос - - - - - - 

4 

Надійшло за 

рік (первісна 

вартість) 

9296 20 520 29693 63 001 885 123 395 

5 

Вибуло за 

рік (первісна 

вартість) 

4685 18 777 33 441 199 902 58 004 

6 

Нарахована 

амортизація 

за рік 

127 - - - - 127 

7 Залишок на кінець року 

8 
Первісна 

вартість 
21 792 15 935 2 807 62 894 74 103 502 

9 Знос 127 - - - - 127 

 

 

3.2. Нематеріальні активи 

 

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів наведена в Таблицях № 7, 8. 

Таблиця № 7 

 

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів за 2020 рік 

 
тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

Групи нематеріальних активів 

Разом Комп’ютерне 

програмне 

забезпечення 

Ліцензії 

Інші 

нематеріаль

ні активи 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок на початок року  

2 Первісна  вартість  1 185 14 2 066 3 265 

3 Знос 1 042 5 199 1 246 
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№ 

з/п 
Показник 

Групи нематеріальних активів 

Разом Комп’ютерне 

програмне 

забезпечення 

Ліцензії 

Інші 

нематеріаль

ні активи 

4 Надійшло за рік    72 1 986 2 058 

5 Вибуло за рік 

6 Первісна вартість    1     

7 Знос   1     

8 Нараховано амортизації за рік  55 20 258 333 

9 Інші зміни за рік 

10 
первісної (переоціненої) 

вартості  
    -12 -12 

11 зносу         

12 Залишок на кінець року 

13 Первісна вартість  1 185 85 4 040 5 310 

14 Знос 1 097 24 457 1 578 

Таблиця № 8 

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів за 2019 рік 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

Групи нематеріальних активів 

Разом Комп’ютерне 

програмне 

забезпечення 

Ліцензії 

Інші 

нематеріальні 

активи 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок на початок року  

2 Первісна  вартість  1 185 13 - 1 198 

3 Знос 986 4 - 990 

4 Корегування 

5 Первісна вартість  - - 859 859 

6 Знос - - - - 

7 Скоригований залишок на початок року 

8 Первісна вартість  1 183 13 859 2 055 

9 Знос 984 4 - 988 

10 Надійшло за рік  - 1 1 207 1 208 

11 Вибуло за рік 

12 Первісна вартість  - - - - 

13 Знос - - - - 

14 Нараховано амортизації за рік  56 1 199 256 

15 Інші зміни за рік 

16 первісної (переоціненої) вартості  - - - - 

17 зносу - - - - 

18 Залишок на кінець року 

19 Первісна вартість  1 185 14 2 066 3 265 

20 Знос 1 042 5 199 1 246 
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Корегування залишку на початок 2019 року пов’язано із вступом в дію МСФЗ 16 

«Оренда». Інформація щодо руху активів з права користування за договорами оренди 

відображена в розділі 3.17. Оренда. 

Нематеріальними активами з невизначеним строком корисної експлуатації є ліцензії з 

необмеженим строком дії загальною вартістю 7 тис. грн. 

Амортизація нематеріальних активів за 2020 рік включена у склад собівартості продукції в сумі 

5 тис. грн., в адміністративні витрати в сумі 292 тис. грн. та в інші операційні витрати – 36 тис. 

грн.; за 2019 рік - у склад собівартості продукції в сумі 5 тис. грн., в адміністративні витрати в 

сумі 245 тис. грн. та в інші операційні витрати – 6 тис. грн. 

 

 

3.3. Інвестиційна нерухомість 

 

Підприємство не має об’єктів інвестиційної нерухомості. 

 

3.4. Довгострокові фінансові інвестиції 

  

У складі довгострокових фінансових інвестицій враховуються довгострокові інвестиції, 

облік яких здійснюється за справедливою вартістю (Таблиця № 9). 

 

Таблиця № 9 

Склад довгострокових фінансових інвестицій  

 

№ 

з/п 
Найменування 

Частка 

підприємства 

(доля участі), % 

На 31.12.2020 На 01.01.2020 

Вартість, тис. 

грн. 

Вартість, тис. 

грн. 

1 2 3 4 5 

1 ОАО «Банк «Біг Енергія» 9,98 0 0 

2 ЗАТ “Стептехсервіс” 49,25 0 0 

3 ПАО «Запоріжгаз» 1,799 750 750 

4 ООО «Телерадіокомпанія «Омега»» 9,33 60 60 

5 ОАО «Центроліт» 0,1364 0 0 

6 
Всього довгострокових фінансових 

інвестицій 
х 810  810  

 

 

3.5. Довгострокова дебіторська заборгованість 

 

Склад довгострокової дебіторської заборгованості наведений у Таблиці №10. 

Таблиця № 10 

№ 

з/п 
Показник 

На 

31.12.2020 р. 

На 

01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 
Зобов’язання з повернення грошових 

коштів, в тому числі 
34 538 10 509 

2 номінальна вартість заборгованості 60 186 18 268 

3 
різниця між амортизованою та 

номінальною вартістю 
(25 648) (7 759) 
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№ 

з/п 
Показник 

На 

31.12.2020 р. 

На 

01.01.2020р. 

4 Резерв сумнівних боргів (-) (-) 

5 
Всього довгострокова дебіторська 

заборгованість  
34 538 10 509 

 

До довгострокової дебіторської заборгованості віднесена заборгованість, строк погашення 

якої перевищує 12 місяців від звітної дати. Довгострокова дебіторська заборгованість 

відображена за амортизованою вартістю з використанням ефективної ставки відсотка 18,4% та 

16,3%. 

 

3.6. Запаси 

 

Інформація про наявність товарно-матеріальних цінностей наведена в таблиці №11. 

Таблиця № 11 

Запаси 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Балансова 

вартість на 

31.12.2020 

Балансова 

вартість на 

01.01.2020 

1 2 3 4 

1 Сировина і матеріали 302 216 349 137 

2 Паливо, паливно-мастильні матеріали 2 259 4 370 

3 Тара і тарні матеріали 2 015 1 374 

4 Будівельні матеріали та обладнання 3 188 3 683 

5 Запасні частини 34 350 41 700 

6 Малоцінні та швидкозношувані предмети 5 199 4 215 

7 Незавершене виробництво 101 449 142 217 

8 Готова продукція 212 887 280 496 

9 Товари 9 906 7 305 

10 Разом 673 469 834 497 

 

Станом на 31  грудня 2020 року, 1 січня 2020 року запаси показані за найменшою з 

вартостей: собівартістю придбання (виготовлення) чи за чистою вартістю реалізації мінус 

витрати на продаж. 

В 2020 році витрати від зниження вартості запасів до їх чистої вартості реалізації мінус 

витрати на продаж склали: незавершеного виробництва у сумі 1 052 тис. грн. та готової 

продукції у сумі 193 тис. грн. 

Вартість використання (відчуження) виробничих запасів на протязі 2020 року склала 

2 261 006 тис. грн. 

 

 

3.7. Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість 

 

Станом на 31.12.2020 р. та 01.01.2020 р. справедлива вартість поточної фінансової 

дебіторської заборгованості Підприємства рівна її балансовій вартості.  

Поточна фінансова дебіторська заборгованість враховується в наступних валютах 

(Таблиця № 12): 
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Таблиця № 12 

Валюта поточної дебіторської заборгованості 

№ 

з/п 
Валюта 

Станом на 31.12.2020 р. Станом на 01.01.2020р. 

тис. вал. 

од. 

тис. грн. тис. вал. 

од. 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Українські гривні х 348 134 х 348 293 

2 Долари США 29 639 838 036 19 614 464 585 

3 Євро 19 396 673 815 17 069 450 997 

4 
Всього поточної фінансової 

дебіторської заборгованості  
х 1 859 985 х 1 263 875 

 

Аналіз поточної фінансової дебіторської заборгованості (рядок 1125 та рядок 1155 

балансу відповідно) представлений нижче: 

Таблиця № 13 

Фінансова дебіторська заборгованість 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

На 

31.12.2020 р. 

На 

01.01.2020 р. 

1 2 3 4 

1 Не знецінена заборгованість 

2 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
1 836 200 1 143 045 

3 Інша дебіторська заборгованість 23 785 120 830 

4 
Всього не знеціненої дебіторської 

заборгованості 
1 859 985 1 263 875 

5 Знецінена заборгованість 

6 
Знецінена дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
0 1 

7 Знецінена інша дебіторська заборгованість 165 647 165 591 

8 Всього знецінена дебіторська заборгованість 165 647 165 592 

9 Резерв сумнівних боргів (165 647) (165 592) 

10 Всього дебіторська заборгованість 1 859 985 1 263 875 

 

Склад товарної дебіторської заборгованості наведено в таблиці 14. 

 

Таблиця № 15 

Товарна дебіторська заборгованість 

           тис. грн.  

№ 

з/п 
Показник 

На 

31.12.2020 р. 

На 

01.01.2020 р. 

1 2 3 4 

2 Дебіторська заборгованість за продукцію 1 828 888 1 131 847 

3 Дебіторська заборгованість за роботи, послуги 500 391 

4 
Дебіторська заборгованість за інші оборотні 

активи 5 217 9 313 

5 Інша товарна дебіторська заборгованість   1 595 1 495 

6 Разом товарна дебіторська заборгованість 1 836 200 1 143 046 
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№ 

з/п 
Показник 

На 

31.12.2020 р. 

На 

01.01.2020 р. 

7 Резерв сумнівних боргів (-) (1) 

8 
Всього дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 1 836 200 1 143 045 

 

До складу іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не 

підлягають відображенню у складі наведених статей обліку дебіторської заборгованості 

(Таблиця № 15).  

Таблиця № 15 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість  

тис. грн. 

№ 

з/п 
Вид заборгованості 

На 

31.12.2020 р. 

На 

01.01.2020 р. 

1 2 3 4 

1 Розрахунки за претензіями 697 1 595 

2 
Розрахунки за транспортно-експедиційне 

обслуговування (за договорами доручення) 
2 458 1 026 

3 
Розрахунки з житлово-комунальних послуг 

(утримання будинків, придомової території) 
1 504 1 426 

4 Надана поворотна фінансова допомога 6 606 6 606 

5 
Зобов’язання з повернення грошових коштів, в 

тому числі: 
173 897 271 747 

6 відображені за номінальною вартістю 164 900 266 144 

7 відображені за дисконтованою вартістю, в т.ч.: 8 997 5 603 

8 
номінальна вартість зобов’язань з повернення 

грошових коштів 
9 800 6 090 

9 
різниця між амортизованою та справедливою 

вартістю 
(803) (487) 

10 Інша дебіторська заборгованість 4 270 4 021 

11 Резерв сумнівної заборгованості (165 647) (165 591) 

12 Разом 23 785 120 830 

 

Зобов’язання з повернення грошових коштів включають короткострокові зобов’язання, 

які відображені в обліку за амортизованою вартістю на суму 8 997 тис. грн. , номінальна вартість 

яких 9 800 тис. грн. Амортизована вартість розрахована з використанням ефективної ставки 

відсотка 16,3% та 18,4%. 

 

Таблиця № 16 

Резерв сумнівних боргів 

 

№ 

з/п 
Показник Сума, тис. грн. 

1 2 3 

1 Резерв сумнівних боргів на 01.01.2020 р. 165 592 

2 Резерв сумнівних боргів, нарахований протягом року 101 

3 Резерв сумнівних боргів, використаний протягом року (15) 



226 

№ 

з/п 
Показник Сума, тис. грн. 

1 2 3 

4 
Сторно невикористаних сум у зв’язку з погашенням 

заборгованості 
(31) 

5 Резерв сумнівних боргів на 31.12.2020 р. 165 647 

 

Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою. 

 

Склад дебіторської заборгованості по розрахунках за виданими авансами наведений у 

таблиці 17. 

         Таблиця №17 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 

          тис. грн.  

№ 

з/п 
Показник 

На  

31.12.2020 р. 

На 

01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 Видані аванси за сировину 289 460 7 949 

2 
Видані аванси за матеріали, 

обладнання та т.п. 19 419 7 028 

3 Видані аванси за послуги 17 935 13 797 

4 Видані авансі за електроенергію 85 478 17 027 

5 Покриті акредитиви 23 590 12 298 

6 Інше 223 398 

7 
Всього дебіторська заборгованість за 

виданими авансами 436 105 58 497 

 

В складі статті «Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом» враховуються 

суми за наступними податками. 

Таблиця № 18 

 

Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом  

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

На  

31.12.2020р. 

На  

01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 ПДВ 91 111 92 916 

2 Податок на прибуток - 12 683 

3 Інші розрахунки з бюджетом 2 1 

4 
Всього дебіторська заборгованість 

по розрахунках з бюджетом 91 113 105 600 

 

 

3.8. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Склад грошових коштів підприємства наведено в Таблиці № 19. 
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Таблиця № 19 

Кошти 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник Валюта 

На 31.12.2020 р. На 01.01.2020 р. 

Сума в 

тис. вал. 

од. 

Сума в 

тис. 

грн. 

Сума в 

тис. вал. 

од. 

Сума в 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Поточні рахунки грн. х 8 210 х 6 669 

2 Готівка  грн. х 6 х 13 

3 Інші кошти грн. х 534 х 40 

4 
Всього в 

національній валюті 
грн. х 8 750 х 6 722 

5 Поточні рахунки Євро - - - - 

6 Поточні рахунки дол. США - - - - 

7 Інші кошти(у дорозі) Євро - - - - 

8 Інші кошти дол. США 350 0 350 0 

9 
Всього в іноземній 

валюті 
х х 0 х 0 

10 

Всього грошових 

коштів та їх 

еквівалентів 

х х 8 750 х 6 722 

 

Ці суми не мають обмежень у використанні та не знецінені, за виключенням коштів, 

заблокованих у Зовнішекономбанку у зв’язку з розпадом СРСР на коррахунку ПАТ «АК 

ПРОМІНВЕСБАНК» Російської Федерації у сумі 350 тис. дол. США в еквіваленті 8,48 грн. 

(гривневий еквівалент не підлягає переоцінці згідно спільного листа НБУ та МФУ від 29.05.1992 

року №19040-468; 06-04 «Про порядок перерахунку підприємствами, установами і 

організаціями, а також банками іноземної валюти за станом на 01.04.1992 року)».  

 

В інші надходження в результаті операційної діяльності в Звіті про рух грошових коштів 

включені наступні надходження: 

• від реалізації коксовугільної продукції, металобрухту та інших оборотних активів в 

сумі 58 642 тис. грн.; 

• від продажу електроенергії в сумі 162 047 тис. грн.; 

• повернення гарантійних внесків для участі в аукціоні з купівлі-продажу 

електроенергії – 102 153 тис. грн.; 

• отримана фінансова допомога – 505 000 тис. грн., в т.ч. поворотна – 425 000 тис. грн.; 

• повернення безпідставно набутих коштів за електроенергію згідно рішення суду – 

86 821 тис. грн.; 

• оплата за путівки бази відпочинку – 6 009 тис. грн.; 

• від операцій з іноземною валютою – 1 948 тис. грн.; 

• надходження за договорами доручення, ТЕО та т.п. в сумі 7 350 тис. грн.; 

• надходження за житлово-комунальні послуги 2 602 тис. грн.; 

• суми перераховані та повернені – 43 329 тис. грн.; 

• інші надходження 4 359 тис. грн.  

 

До складу інших витрачань в результаті операційної діяльності включено: 
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• перерахування коштів для оплати митного збору, ПДВ при розмитненні 42 647 тис. 

грн.; 

• оплата залізничних послуг, транспортно-експедиційного обслуговування за 

договорами комісій, доручень – 174 040 тис. грн.; 

• оплата за договором переведення боргу 170 323 тис. грн.; 

• відшкодування Пенсійному фонду витрат з виплати та доставки пільгових пенсій – 

29 160 тис. грн.; 

• сплата гарантійних внесків для участі в аукціоні з купівлі-продажу електроенергії – 

102 153 тис. грн.; 

• оплата штрафних санкцій, пені – 36 904 тис. грн.; 

• повернення отриманої поворотної фінансової допомоги - 175 000 тис. грн.; 

• витрачання від операцій з іноземною валютою – 5 320 тис. грн.; 

• суми перераховані та повернені – 43 329 тис. грн.; 

• перерахування сум, утриманих із заробітної плати працівників (профвнески, аліменти, 

згідно виконавчих документів тощо) – 15 350 тис. грн.; 

• інші платежі 7 027 тис. грн.  

 

До складу інших платежів в результаті інвестиційної діяльності включені витрати для 

цілей придбання необоротних активів: 

• видані аванси в сумі 8 745 тис. грн.; 

• покриті акредитиви станом на 31.12.2020 р. в сумі 12 215 тис. грн., 

а також повернення передоплати за необоротні активи в сумі 150 тис. грн. 

 

В інші платежі в результаті фінансової діяльності включені платежі з довгострокової 

оренди в сумі 509 тис. грн.. 

 

 

3.9. Інші оборотні активи  

 

До складу статті «Інші оборотні активи» балансу підприємства станом на 31.12.2020р. 

включені суми податкового кредиту і податкових зобов’язань з податку на додану вартість у 

сумі 52 747 тис. грн. за окремими господарськими операціями, розраховані відповідно до 

податкового законодавства України (податкові зобов’язання за отриманими авансами, з передачі 

продукції на комісію; податковий кредит, строк якого не настав). 

 

3.10. Капітал 

 

Статутний капітал відповідно до статуту Підприємства зареєстрований в розмірі 227 955 

тис. грн. і розподілений на 2279550000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,10 

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 підприємство 

формує резервний капітал у розмірі не менше 15% від статутного капіталу. Резервний капітал 

створюється й визнається в бухгалтерському обліку і звітності після затвердження річної 

фінансової звітності зборами учасників.  

Станом на 31.12.2019 р. та 01.01.2019 р. сума резервного капіталу склала 34 193 тис. грн., 

що складає 15% від статутного капіталу  (227 955 * 15% = 34 193 тис. грн). 
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Нерозподілений прибуток підприємства станом на 31.12.2020 року складає 1 674 303 тис. 

грн., станом на 01.01.2020р. – 990 641 тис. грн. 

 

Загальна сума додаткового капіталу на 31.12.2020 року складає -44 580 тис. грн., на 

01.01.2020 року сума -30 819 тис. грн. (Таблиця № 20). 

Таблиця № 20 

Додатковий капітал 

тис. грн. 

 

№ з/п Показник На 31.12.2020 р. На 01.01.2020 р. 

1 2 3 4 

1 
Вартість майна, яке не підлягало 

приватизації 
76 159 79 338 

2 Вартість безкоштовно отриманого майна 2 2 

3 Актуарний прибуток (збиток) (120 741) (110 159) 

4 Разом (44 580) (30 819) 

 

Вилучений капітал на 31.12.2020 та на 01.01.2020 року складає 2 861 тис. грн., та 

представляє собою викуплені власні акції. Викуп акцій був здійснений згідно норм пункту 13 

статті 33 розділу VII, статті 68 розділу XII Закону України «Про акціонерні товариства» та 

підпунктом 12 пункту 9.1.7 Статуту АТ «ЗФЗ». 

У складі інших змін додаткового капіталу на загальну суму -3 179 тис. грн. відображено 

перенесення частки вартості безкоштовно отриманих необоротних активів, та майна, що не 

підлягало приватизації, до нерозподіленого прибутку відповідно нарахуванню амортизації по 

цих об’єктах за 2020 рік в сумі 1 381 тис. грн. та вибуття майна (залишкова вартість), що не 

підлягало приватизації, в сумі 1 798 тис. грн.. 

 

 

3.11. Позикові кошти 

 

Станом на 31.12.2020 року та 01.01.2020 року Підприємство не мало позикових коштів. 

 

3.12. Зобов'язання по пенсійному забезпеченню 

 

Згідно діючого законодавства України підприємство відшкодовує Пенсійному фонду 

витрати на виплату пенсій, що призначаються у зв’язку з достроковим виходом 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 

згідно з умовами діючого Колективного договору. 

Зобов’язання по пенсійному забезпеченню, що визнані в фінансовій звітності 

представлені в таблиці № 21. 
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Таблиця № 21 

Зобов’язання по пенсійному забезпеченню 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Вид виплат 

На 

01.01.2020 р. 

Використано в 

2020 році 

Нараховано 

(сторновано) в 

2020 році 

На 31.12.2020 

р. 

1 2 3 4 5 6 

1 Пільгові пенсії 253 043 27 087 62 413 288 369 

2 
Виплати при виході 

на пенсію 
7 735 1 406 2 799 9 128 

3 

Всього зобов’язань 

по пенсійному 

забезпеченню 

260 778 28 493 65 212  297 497 

 

 

Інформація про характеристики пенсійних програм з визначеною виплатою (Пільгові 

пенсії: Список №1 та Список №2). 

Підприємство має зобов'язання по державному пенсійному плану з встановленими 

виплатами, іменованого як «пільгові пенсії», який являє собою план виплат на основі 

співвідношень середнього заробітку працівника і середньої заробітної плати в Україні за всі 

періоди (місяці) придбання ним страхового та спеціального (пільгового) стажу на 

підприємствах-учасниках плану. Зобов'язання виникають з моменту початку трудової діяльності 

працівника за Списком №1 або №2 і погашаються Підприємством тільки після призначення 

працівнику пільгової пенсії органами непідконтрольного Підприємству Пенсійного фонду 

України (ПФУ) шляхом щомісячної сплати сум, що відшкодовують фактичні витрати даного 

фонду на виплату пенсій бенефіціару до настання у нього загальнодержавного пенсійного віку 

або - переходу на інший вид пенсії. 

Нормативно-правова база, в якій функціонує план, визначена Прикінцевими 

положеннями Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і ст.13 

Закону України «Про пенсійне забезпечення». План не є фондованим - відшкодування ПФУ 

фінансуються поточними внесками підприємства в сумі понесених ПФУ витрат, а формування 

активів (фондів) для майбутніх виплат не передбачено (законами і традиціями). 

Виплати працівникам визначаються тривалістю їх трудового стажу, а підприємства, які 

беруть участь в плані, не мають реальних способів виходу з плану без сплати внесків для 

забезпечення винагород, зароблених працівниками до моменту виходу підприємства з плану. 

Витрати на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, які мають стаж, 

що дає право на призначення цих пенсій на декількох підприємствах, покриваються цими 

підприємствами пропорційно стажу роботи. При цьому стаж роботи на останньому підприємстві 

враховується у повному розмірі, а з попередніх місць роботи осіб він додається до стажу, 

необхідного для призначення пенсій на пільгових умовах згідно з Інструкцією, затвердженою 

Постановою правління ПФУ від 19.12.2003 №21-1. 

Опис ризиків, на які наражається Підприємство за планом. 

Компанія не здатна оцінити свою частку в фінансовому положенні і фінансових 

показниках плану з достатньою надійністю для цілей обліку з причин: 

- підприємство не має доступу до інформації про план, яка задовольняла б вимогам цього 

стандарту; 

- план піддає підприємства-учасники актуарним ризикам, пов'язаним з зайнятими на 

сьогодні  і колишніми працівниками інших підприємств, в результаті чого відсутня послідовна і 
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надійна база для розподілу зобов'язань, активів і витрат між підприємствами, які беруть участь в 

плані; 

- нормативно-правова база може змінюватися, в тому числі і за правилами призначення 

пенсій та розрахунку (перерахунку) сум виплат. 

План створює актуарний ризик для підприємства: якщо сукупні витрати на виплату 

винагород, вже зароблених на кінець звітного періоду, виявляться вищими за очікувані, 

підприємству доведеться збільшити внески (відшкодування до ПФУ). 

  

Нижче  наведено інформацію про узгодження залишку на початок періоду та залишку на 

кінець періоду, яка підлягає розкриттю Підприємством згідно з МСФЗ. Розрахунок показників, 

відображених в таблицях, виконаний за допомогою актуарної моделі. 

Результати розрахунків з ідентифікацією сум (актуарний баланс) за 2020 р. 

I. Зміни приведеної вартості зобов'язань за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

1. Приведена вартість зобов'язань за станом на початок року 260 778 401 грн. 

2. Вартість відсотків (витрати по відсотках) – 31 293 408 грн. 

3. Вартість поточних послуг – 23 336 920 грн., з них: 

   - пільгові пенсії (Список №1 і Список №2) – 22 821 659 грн. 

   - одноразові виплати по виходу на пенсію – 515 261 грн. 

4. Вартість минулих послуг (пенсіонери: Список №1 і Список №2) – 0 грн. 

5. Актуарний (прибуток) збиток від секвестрів – 0 грн. 

6. Здійснені виплати - (28 493 015) грн. 

7. Актуарний (прибуток)/збиток від зобов’язань 10 581 680 грн. 

8. Приведена вартість зобов'язань станом на кінець року – 297 497 394 грн. 
 

II. Зміни справедливої вартості активів плану за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

1. Надходження внесків – 28 493 015 грн. 

2. Здійснені виплати - (28 493 015) грн. 
 

III. Зміни в актуарних прибутках (збитках) за рік, що закінчився 31 грудня 2020р. 

1. Актуарний прибуток (збиток) від зобов'язань (10 581 680) грн. 

2. Актуарний прибуток (збиток) від активів – 0 грн. 

3. Чистий прибуток (збиток) станом на кінець року – (10 581 680) грн. 
 

IV. Активи (зобов'язання) визнані в балансі за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

1. Приведена вартість зобов'язань станом на кінець року 297 497 394 грн. 

2. Справедлива вартість активів пенсійного плану станом на кінець року – 0 грн. 

3. Активи (зобов'язання), які повинні бути визнані станом на кінець року - (297 497 394) 

грн. 
 

V. Суми в звіті про прибутки та збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

1. Вартість поточних послуг – 23 336 920  грн. 

2. Вартість відсотків – 31 293 408 грн. 

3. Очікуваний дохід на активи плану – 0 грн. 

4. Визнаний актуарний збиток (прибуток) – 0 грн. 

5. Вартість минулих послуг - 0 грн. 

6. Результати секвестрів – 0 грн. 

7. Витрати, визнані у складі звіту про прибутки та збитки – 54 630 328 грн. 
 

VІ. Сума в іншому сукупному доході за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

2. Визнаний актуарний збиток (прибуток) – 10 581 680 грн. 
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VII. Актуарні припущення  станом на 31.12.2020 р. та на 31.12.2019 р. (відповідно). 

1. Ставка дисконтування - 11,00% та 12,00%. 

2. Ставка прибутковості активів програми - 0,00% та 0,00%. 

3. Ставка збільшення заробітної плати – 5% та 5%-6,5%%. 

4. Ставка інфляції – 4,3%-5% та 6,7%. 

5. Плинність кадрів – 27% та 27%. 

6. Смертність персоналу: 

- на 31.12.2020р. та на на 31.12.2019 – відповідно до середньостатистичних даних, 

збільшених на 20% у зв’язку із (особливо) важкими та (особливо) шкідливими умовами 

праці. 

 

VIII. Середньозважений строк зобов’язань з визначеною виплатою по кожній програмі: 

- пільгові пенсії (Список №1 та Список №2) – 13,7 років; 

- одноразові виплати по виходу на пенсію – 11 років. 

 

 

3.13. Інші довгострокові зобов’язання. 

 

 Склад інших довгострокових зобов’язань наведений у Таблиці №22. 

 

          Таблиця №22 

 

Інші довгострокові зобов’язання  

тис. грн. 

№ 

з/п 

Показник На 31.12.2020 р. На 01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 Заборгованість за електроенергію, в т.ч. 139 388 123 122 

2 
номінальна вартість заборгованості за 

електроенергію 
211 782 200 166 

3 
різниця між амортизованою та 

номінальною вартістю 
(72 394) (77 044) 

4 Штрафні санкції 23 893 39 515 

5 
номінальна вартість заборгованості зі 

штрафних санкцій 
42 230 53 981 

6 
різниця між амортизованою та 

номінальною вартістю 
(18 337) (14 466) 

7 Зобов’язання з оренди 1 637 1 518 

8 Всього інші довгострокові зобов’язання  164 155 164 155 

 

До довгострокових зобов’язань віднесена заборгованість, строк погашення якої 

перевищує 12 місяців від звітної дати. Довгострокові зобов’язання відображені за 

амортизованою вартістю з використанням ефективної ставки відсотка: 

- заборгованість за електроенергію – 16,3%, 18,4% та 19% 

- штрафні санкції – від 16,3% до 19,8% 

- зобов’язання з оренди – від 14,1% до 20,7%. 
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3.14. Персонал та оплата праці 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства за 2020 рік склала 2949 

осіб, середньооблікова кількість позаштатних працівників - 4 особи, середньооблікова кількість 

працюючих за цивільно - правовими договорами - 4 особи. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників представлена за наступними 

категоріями (Таблиця № 23).  

         Таблиця № 23 

Категорії персоналу 

 

№з/п Категорія 2020 рік, чол. 

1 2 3 

1 Робітники 2 419 

2 Професіонали 152 

3 Спеціалісти 85 

4 Службовці 39 

5 Керівники 254 

6 Всього середньооблікова кількість 

штатних працівників 
2 949 

 

 Інформація про склад фонду оплати праці штатних працівників у 2020 році наведені у 

таблиці № 24. 

 

Таблиця № 24 

Фонд оплати праці штатних працівників 

           тис. грн. 

№з/п Показник За 2020рік 

1 2 3 

1 Фонд основної заробітної плати 219 838 

2 Фонд додаткової заробітної плати 230 387 

3 Заохочувальні та компенсаційні виплати 7 285 

4 Всього ФОП штатних працівників 457 510 

 

Підприємство нараховує забезпечення на оплату відпусток працівників (таблиця №25). 

 

          Таблиця № 25 

Зобов’язання з оплати відпусток 

 

№ 

з/п 
Показник 

На 

01.01.2020 р. 

Використано 

в 2020 році 

Нараховано 

(сторновано) 

в 2020 році 

На 

31.12.2020 р. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Всього зобов’язань 

по забезпеченню 

оплати відпусток 

45 487 74 400 73 131 44 218 
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3.15. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями. 

 

 В складі поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 

відображені зобов’язання з оренди, що будуть сплачені на протязі 12 місяців від звітної дати. 

Інформація про дану заборгованість наведена у розділі 3.17. Оренда. 

 

3.16 Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська 

заборгованість та забезпечення 

 

В складі статті «Поточної кредиторської заборгованості по розрахунках з бюджетом» 

враховуються суми за наступними податками. 

Таблиця № 26 

 

Поточна кредиторська заборгованість по розрахунках з бюджетом  

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

На  

31.12.2020р. 

На  

01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 Податок на нерухоме майно 64 65 

2 Податок на прибуток 16 669 - 

3 Податок на землю та оренда землі 855 1 630 

4 Екологічний податок 2 065 2 011 

5 Податок з доходів фізичних осіб 4 398 3 506 

6 Інші розрахунки з бюджетом 257 287 

7 
Всього дебіторська заборгованість 

по розрахунках з бюджетом 24 308 7 499 

 

Склад поточної товарної кредиторської заборгованості наведений в таблиці № 27 

 

          Таблиця № 27 

Поточна товарна кредиторська заборгованість 

          тис. грн.  

№ з/п Показник На 31.12.2020р. На 01.01.2020р. 

1 2 3 4 

1 Заборгованість за сировину 407 208 443 951 

2 Заборгованість за матеріали, 

обладнання та т.п. 
57 696 68 108 

3 Заборгованість за електроенергію, в т.ч. 110 806 287 368 

4 відображена за номінальною вартістю 5 386 181 421 

5 
відображена за дисконтованою 

вартістю в т.ч.: 
105 420 105 947 

6 номінальна вартість  113 472 113 515 

7 
різниця між амортизованою та 

номінальною вартістю 
(8 052) (7 567) 

8 Заборгованість за виконані роботи, 

послуги 
18 430 27 436 

9 Заборгованість за товари 7 194 7 582 

10 Всього товарної кредиторської 

заборгованості 
601 334 834 445 



235 

 

Заборгованість за електроенергію номінальною вартістю 113 472 тис. грн. відображена в 

обліку за амортизованою вартістю в сумі 105 420 тис. грн. Амортизована вартість розрахована з 

використанням ефективної ставки відсотка 16,3%, 18,4% та 19,0%. 

 

Фінансова поточна кредиторська заборгованість (строки 1615 та 1690 «Баланса») 

номінована в наступних валютах: 

 

Таблиця № 28 

Кредиторська заборгованість по валютах 

 

№ 

з/п 
Показник 

На 31.12.2020 р. На 01.01.2020 р. 

тис. вал. 

од. 

тис. грн. тис. вал. 

од. 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Українські гривні х 1 493 712 х 1 458 741 

2 Долари США 677 19 156 880 20 859 

3 Євро 312 10 799  304 8 049  

4 
Всього фінансових 

зобов’язань  
х 1 523 667 х 1 487 649 

 

 

Склад поточних забезпечень наведений у таблиці №29. 

 

 

Таблиця №29 

 

Поточні забезпечення 

 

№ 

з/

п 
Поточні забезпечення 

На 

31.12.2020 

На 

01.01.2020 

1 2 3 4 

1 Забезпечення оплати відпусток 44 217 45 486 

2 
Забеспечення (резерв) майбутніх платежів згідно 

контрактів 
9 099 - 

3 Разом 53 316 45 486 

 

 

В рядку 1690 балансу підприємства «Інші поточні зобов’язання» відображені зобов’язання, 

які не підлягають відображенню в складі інших статей кредиторської заборгованості (Таблиця 

№ 30).  
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Таблиця № 30 

Інші поточні зобов’язання  

тис. грн. 
№ 

з/п 
Зобов’язання 

На 

31.12.2020 

На 

01.01.2020 

1 2 3 4 

1 
Суми податкового кредиту та податкових зобов’язань, 

розраховані відповідно до податкового законодавства  
20 379 7 910 

2 Заборгованість з поворотної фінансової допомоги, позики 594 000 344 000 

3 Кредиторська заборгованість за договором переводу боргу 222 000 222 000 

4 
Кредиторська заборгованість по нарахованим % за 

товарний кредит 
22 775 18 483 

5 
Кредиторська заборгованість за послуги залізничних 

перевезень 
112 - 

6 
Заборгованість по нарахованим штрафним санкціям згідно 

рішення суду, в т.ч. 
62 080 59 604 

7 номінальна вартість заборгованості зі штрафних санкцій 66 112 63 538 

8 різниця між амортизованою та номінальною вартістю (4 032 ) (3 934 ) 

9 Інша заборгованість  987 1 207 

10 Разом 922 333 653 204 

 

Заборгованість зі штрафних санкцій номінальною вартістю 66 112 тис. грн. відображена в 

обліку за амортизованою вартістю в сумі 62 080тис. грн. Амортизована вартість розрахована з 

використанням ефективної ставки відсотка від 16,3% до 19,8%. 

 

 

3.17. Оренда 

 

Згідно МСФЗ 16 «Оренда» Підприємство визнало у фінансовій звітності активи та 

зобов’язання за договорами оренди. Активи з права користування за договорами оренди, 

відображені у фінансовій звітності за статтею «Нематеріальні активи». Станом на 31.12.2020 р. 

орендні угоди мають строк дії від 1,1 до 18 років. Тому за цими угодами, підприємство очікує 

використання активів з права оренди на протязі вказаного періоду. 

Таблиця № 31 

 

Інформація про наявність та рух активів з права користування за 2020 рік 

 

тис. грн. 

№ 

з/

п 

Показник 

Групи нематеріальних активів 

Разом Права користування 

землею 

Права користування 

майном 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на початок року 

2 Первісна  вартість  1 959 107 2 066 

3 Знос 193 6 199 

4 Надійшло за рік   1 986 1 986 

5 Вибуло за рік 

6 Первісна вартість     

7 Знос    
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№ 

з/

п 

Показник 

Групи нематеріальних активів 

Разом Права користування 

землею 

Права користування 

майном 

1 2 3 4 5 

8 
Нараховано 

амортизації за рік  
223 35 258 

9 Інші зміни за рік 

10 

первісної 

(переоціненої) 

вартості  

-16 4 -12 

11 зносу -1 1 0 

12 Залишок на кінець року  

13 Первісна вартість  1 943 2 097 4 040 

14 Знос 415 42 457 

 

Таблиця № 32 

 

Інформація про наявність та рух активів з права користування за 2019 рік 

 

тис. грн. 

№ 

з/

п 

Показник 

Групи нематеріальних активів 

Разом Права користування 

землею 

Права користування 

майном 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на початок року 

2 Первісна  вартість  - - - 

3 Знос - - - 

4 Корегування вхідного залишку 

5 Первісна  вартість  859 - 859 

6 Знос - - - 

7 Скорегований залишок на початок року 

8 Первісна  вартість  859 - 859 

9 Знос - - - 

10 Надійшло за рік  1100 107 1207 

11 Вибуло за рік 

12 Первісна вартість  - - - 

13 Знос - - - 

14 
Нараховано 

амортизації за рік  
193 6 199 

15 Залишок на кінець року  

16 Первісна вартість  1959 107 2066 

17 Знос 193 6 199 
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Таблиця №33 

Зобов’язання з оренди 

тис. грн. 

№ 

з/п 

Показник На 

31.12.2020 

На 

01.01.2020 

1 2 3 4 

1 Довгострокові зобов’язання всього, в т.ч.: 1 637 1 518 

2 Основний борг 1 287 1 345 

3 Нараховані % 350 173 

4 Поточні зобов’язання всього, в т.ч.: 2 181 480 

5 Основний борг 2 051 421 

6 Нараховані % 130 59 

7 Всього зобов’язання з оренди 3 818 1 998 

 

 Процентні витрати за зобов’язаннями з оренди включені до складу фінансових витрат 

підприємства та наведені у розділі 3.22. Фінансові витрати (таблиця №40). 

 Сплата орендних платежів за 2020 рік в сумі 509 тис. грн.. включена до складу інших 

платежів в результаті інвестиційної діяльності звіту про рух грошових коштів. 

 Аналіз строків погашення зобов’язань з оренди наведений у таблиці  №34, 35. 

 

Таблиця № 34 

 

Аналіз зобов'язань з оренди по термінах погашення 

 

тис. грн. 

 

№

 

з

/

п 

Показник 

На 31.12.2020 р. 

до 1 

місяця 

Від 1 

місяця до 

6 місяців 

Від 6 

місяців 

до 1 

року 

Від 1 

року до 

5 років 

Від 5 

років 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Інші довгострокові 

зобов’язання 
- 

- - 
1 301 336 1 637 

2 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями  

44 1 008 1 129 - - 2 181 

3 Всього 44 1 008 1 129 1 301 336 3 818 
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Таблиця № 35 

Аналіз зобов'язань з оренди по термінах погашення 

тис. грн. 

 

№

 

з/

п 

Показник 

На 31.12.2019 р. 

до 1 

місяця 

Від 1 

місяця до 

6 місяців 

Від 6 

місяців 

до 1 

року 

Від 1 

року до 

5 років 

Від 5 

років 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Інші довгострокові 

зобов’язання 
-   1 173 345 1518 

2 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями  

39 214 227 - - 480 

3 Всього 39 214 227 1 173 345 1 998 

 

 

 Згідно з обліковою політикою підприємства та параграфом 6 МСФЗ 16 витрати, пов’язані 

з короткостроковою орендою та з орендою малоцінних активів, віднесені на витрати операційної 

діяльності в сумі орендних платежів згідно договорів оренди, що за 2020 рік склали 4091 тис. 

грн., за 2019 рік - 932 тис. грн. 

 

 Дохід від операційної оренди за 2020 рік склав 248 тис. грн., за 2019 рік 231тис.грн. 

 

3.18. Реалізація (доходи від реалізації) 

 

Інформація про обсяги реалізації продукції наведена в Таблиці № 34. 

 

Таблиця № 34 

Обсяги реалізації продукції  

 

№ 

з/п 
Показник 

Кількість 

в базових 

тонах за 

2020 р. 

Сума за 

2020 р., 

тис. грн. 

Кількість 

в базових 

тонах за 

2019 р. 

Сума за 

2019 р., 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Реалізація феросплавів на Україні 113 175,055 3 047 078 92 311,002 2 382 052 

2 
Реалізація іншої продукції на 

Україні 

64 912,440 22 720 42 357,968 13 485 

3 
Послуги з переробки 

давальницької сировини 

- - 16 695,65 194 994 

4 
Всього реалізація на 

внутрішньому ринку 

178 087,495 3 069 798 151 364,620 2 590 531 

5 Реалізація феросплавів на експорт 101 456,980 2 306 568 142 999,400 3 482 402 

6 
Реалізація іншої продукції на 

експорт 

- - 139,600 598 
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№ 

з/п 
Показник 

Кількість 

в базових 

тонах за 

2020 р. 

Сума за 

2020 р., 

тис. грн. 

Кількість 

в базових 

тонах за 

2019 р. 

Сума за 

2019 р., 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 

7 Всього реалізація на експорт  101 456,980 2 306 568 143 139,000 3 483 000 

8 Всього доходів від реалізації  279 544,475 5 376 366 294 503,62 6 073 531 

 

 

3.19 Витрати за видами 

 

Склад основних витрат Підприємства наведено в Таблиці № 35 

  

Таблиця № 35 

Склад основних витрат  

 

 

Сировина та основні матеріали складаються переважно з марганцевої руди, агломерату та 

концентрату марганцевого, коксів, вугілля, щепи, кварциту, стружки, вапняку флюсового, вапна, 

електродної маси, кожухів електродів, металопрокату (коло Ø25), графітованих електродів, 

скрапів. Інші матеріали представлені переважно вогнетривкими матеріалами, металопрокатом, 

кабельно-провідниковою продукцією, тощо. 

Інші придбані послуги включають в основному витрати на воду та відведення стічних 

вод, послуги сторонніх організацій з охорони території та майна підприємства, послуги з 

досліджень, навчання та підвищення кваліфікації персоналу, страхування, банківські, медичні, 

інформаційно-консультаційні послуги та інші. 

 

Наведені витрати включені в наступні категорії витрат (ттаблиця № 36). 

№ 

з/п 
Показник 

2020 рік, 

тис. грн. 

2019 рік, 

тис. грн.. 

1 2 3 4 

1 Сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати 2 160 394 2 948 306 

2 Газ, електроенергія  1 578 700 2 242 507 

3 Амортизація необоротних активів 72 525 80 107 

4 
Заробітна плата працівників (з урахуванням єдиного 

соціального внеску та резерву відпусток) 

531 334 613 821 

5 Паливо, запчастини, інші матеріали 150 787 297 225 

6 
Придбані послуги по збереженню, перевезенню та 

супроводженні вантажу  

123 857 132 256 

7 
Придбані послуги по ремонту та обслуговуванню 

обладнання  

9 798 21 806 

8 Інші придбані послуги 25 136 27 276 

9 Податки 19 037 31 020 

10 Інші витрати 296 210 

11 
Зміна в залишках готової продукції та незавершеного 

виробництва 

108 377 
-139 925 

12 
Зниження вартості запасів (незавершеного виробництва, 

готової продукції) до чистої ціни реалізації 

-1245 
-33 894 

13 Всього основних витрат 4 778 996 6 220 715 
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Таблиця № 36 

Категорії витрат 

 

№ 

з/п 
Показник 

2020 рік, 

тис. грн. 

2019 рік, 

тис. грн. 

1 2 3 4 

1 Собівартість реалізованої продукції (послуг) 4 491 409 5 892 129 

2 Адміністративні витрати 152 990 173 873 

3 Витрати на збут 134 597 154 713 

4 Всього основних витрат 4 778 996 6 220 715 

 

3.20. Інші доходи та витрати 

 

Склад інших доходів та витрат операційної діяльності (відповідно рядок 2120 та рядок 

2180 «Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)) наведено в Таблиці № 37. 

 

Таблиця № 37 

Інші операційні доходи та витрати  

тис. грн. 

 

№ 

з/п 
Показник 

2020 рік  2019 рік 

Доходи Витрати Доходи Витрати 

1 2 3 4 5 6 

1 
Результат від реалізації товарів, 

необоротних активів 461 х 635 - 

2 
Прибуток від реалізації 

електроенергії 1 423 х 3 424 х 

3 Утримання соціальної сфери х 17 796 х 17 626 

4 
Прибуток від реалізації інших 

оборотних матеріальних активів 3 630 х 1 975 х 

5 
Витрати на Пенсійні 

забезпечення х 23 337 х 19 246 

6 

Амортизація основних засобів, 

що тимчасово не 

використовуються х 5 538 х 9 135 

7 Результат від курсової різниці 239 723 х - 156 756 

8 
Утримання житлово-

комунального господарства  х 2627 х 3 051 

9 
Витрати, пов’язані із 

збереженням екологічних систем х 33 509 х 34 935 

10 
Виплати згідно колективного 

договору х 4 639 х 7 709 

11 

Благодійність, добродійні 

внески, безповоротна фінансова 

допомога та т.п.  х 18 729 х 7 027 

12 Штрафи, пені 3 293 10 123 3 022 41 981 
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№ 

з/п 
Показник 

2020 рік  2019 рік 

Доходи Витрати Доходи Витрати 

1 2 3 4 5 6 

13 
Списання кредиторської 

заборгованості 987 х 166 х 

14 Проценти банку по депозитах 5 636 х 8 508 х 

15 
Дохід від отримання 

безповоротної фін. допомоги 80 000 х   

16 

Нарахування, корегування 

резерву сумнівних боргів та 

списання дебіторської 

заборгованості - 82 - 101 

17 

Витрати на медичне 

обслуговування працівників 

заводу х 1 800 х 1 800 

18 

Виплата середньої заробітної 

плати мобілізованим 

працівникам, призваним на 

строкову службу, працівникам, 

що служать за контрактом х 8 937 х 5 317 

19 
Витрати від переміщення 

накопичених шлаків на ЦПШ х 30 812 х 30 923 

20 
Результат від операцій з купівлі-

продажу валюти - 3 373 - 5 745 

21 Страхування основних засобів х - х 25 604 

22 
Зменшення вартості запасів до їх 

чистої вартості реалізації х 1 245  х 33 918  

23 Інше 945 13 662 3 705 18 936 

24 
Всього інших операційних 

доходів/(витрат) 336 089 176 209 21 435 419 810 

 

В інші (не операційні) доходи (рядок 2240 «Звіту про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)) у 2020 році включений результат (дохід) від демонтажу, списання, заміни 

вузлів основних засобів – 3 308 тис. грн., у 2019 році - суми отриманого страхового 

відшкодування – 2 791 тис. грн., результат (дохід) від демонтажу, списання, заміни вузлів 

основних засобів – 4 089 тис. грн. До складу інших (не операційних) витрат в 2020 році 

включено вартість вибуття основних засобів в сумі 3 тис. грн., в 2019 році інших (не 

операційних) витрат не було. 

 

 

3.21. Фінансові доходи 

 

Інших фінансових доходів (рядок 2220 «Звіту про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)) у 2020 році не було, у 2019 році до даної статті включені суми результату від 

не операційної курсової різниці по нарахованим процентам за товарним кредитом – 3 307 тис. 

грн. 
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3.22. Фінансові витрати 

 

Склад фінансових витрат наведено в Таблиці № 38. 

Таблиця № 38 

Фінансові витрати  

тис. грн. 

№ з/п Показник За 2020 р. За 2019 р. 

1 2 3 4 

1 
Відсотки за зобов’язаннями, що обліковуються 

за амортизованою вартістю (амортизація) 
18 401 43 333 

2 
Вартість відсотків згідно актуарного розрахунку 

по пенсійним зобов’язанням  
31 294 26 330 

3 Відсотки за зобов’язаннями з оренди 355 262 

4 
Курсової різниці по нарахованим процентам за 

товарним кредитом 
4 292  

5 Всього фінансових витрат 54 342 69 925 

 

 

 Вартість відсотків згідно актуарного розрахунку визначена із використанням ефективної 

відсоткової ставки 11%. 

 

У 2020 році підприємство не мало фінансових витрат, що підлягали капіталізації. 

 

 

3.23. Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток загальною сумою 23 976 тис. грн. включають поточний 

податок на прибуток в сумі 29 886 та суму збільшення відстроченого податкового активу на 

кінець звітного періоду на 5 910 тис. грн.  

Через відмінності між принципами визначення прибутку (збитку) в МСФЗ та 

податковому законодавстві України виникають певні тимчасові різниці між балансовою 

вартістю деяких активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і їх вартістю для цілей 

визначення податкової бази. Податковий ефект змін таких тимчасових різниць враховується по 

ставці 18% (ставка залишилася незмінною у порівнянні з 2019 роком) (Таблиця № 39). 

 

Таблиця № 39 

Податковий ефект змін  тимчасових різницьтис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

Станом на 

01.01.2020 

Віднесено на 

прибуток або 

(збиток) 

Станом на 

31.12.2020 

1 2 3 4 5 

1 
Податковий ефект тимчасових різниць, що збільшують суму 

оподаткування 

2 Основні засоби (37 386) 4 233 (33 153) 

3 
Всього відстроченого 

податкового зобов'язання 
(37 386) 4 233 (33 153) 

4 
Податковий ефект тимчасових різниць, що зменшують суму 

оподаткування 
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№ 

з/п 
Показник 

Станом на 

01.01.2020 

Віднесено на 

прибуток або 

(збиток) 

Станом на 

31.12.2020 

1 2 3 4 5 

5 Резерви та забезпечення 43 352 1 677 45 029 

6 
Всього відстроченого 

податкового активу 
43 352 1 677 45 029 

7 

Визнаний відстрочений 

податковий 

актив/(зобов’язання ) 

5 966 5 910 11 876 

 

3.24. Сукупний дохід. 

 

До складу іншого сукупного доходу віднесено актуарні збитки за 2020 рік – 10 582 тис. 

грн., за 2019 рік у сумі 38 493 тис. грн. 

 

3.25. Операції зі зв’язаними сторонами 

 

В 2020 році винагорода провідного управлінського персоналу склала 5 691 тис. грн., 

відповідні податки та збори, утримані із винагороди – 1 109 тис. грн., крім того нарахований 

єдиний соціальний внесок – 1 005 тис. грн. 

 Підприємство має наступні дочірні компанії: 

• ТОВ «НПФ «Технопромекспорт»: місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. 

Рекордна, 11. Основний вид діяльності в 2020 році – складське господарство. 

В 2020 році АТ «ЗФЗ» надало ТОВ «НПФ «Технопромекспорт» послуги з вирівнювання 

площ на загальну суму 326 тис. грн., в т.ч. ПДВ 54 тис. грн. АТ «ЗФЗ» отримало послуги із 

земельного сервітуту, зберігання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 344 тис. грн., 

в т.ч. ПДВ 57 тис. грн., та оплатило послуги в сумі 268 тис. грн. 

• ТОВ «БК «ФЕРРО-ЗНТУ»: місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Правди, 

буд. 39. Основний вид діяльності – інша діяльність у сфері спорту. В 2020 році не здійснювало 

господарської діяльності та не мало взаємовідносин з АТ «ЗФЗ». 

Заборгованість дочірніх компаній перед АТ «ЗФЗ» наведена в таблиці № 40. 

 

         Таблиця № 40 

Дебіторська заборгованість дочірніх компаній 

тис. грн. 
№ 

з/п 

Дебіторська заборгованість Станом на 31.12.2019 р. Станом на 01.01.2019 р. 

ТОВ «НПФ 

«Технопро

мекспорт» 

ТОВ «БК 

«ФЕРРО-

ЗНТУ» 

ТОВ «НПФ 

«Технопром

експорт» 

ТОВ «БК 

«ФЕРРО-

ЗНТУ» 

1 2 3 4 5 6 

1 За продукцію, товари, 

роботи, послуги 

1 214 - 915 - 

2 Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

- - - - 

3 Резерв сумнівних боргів (667) - (506) - 

4 Всього дебіторська 

заборгованість 

547 0 409 0 
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Заборгованість АТ «ЗФЗ» перед ТОВ «НПФ «Технопромекспорт» станом на 31.12.2020 р. 

склала 99 тис. грн., на 01.01.2020 р. – 24 тис. грн. Заборгованості АТ «ЗФЗ» перед ТОВ «БК 

«ФЕРРО-ЗНТУ» немає. 

Наведені операції та заборгованість виключені з консолідованої фінансової звітності. 

 

3.26. Інформація за сегментами 

 

Операційними сегментами у звітному періоді визначено господарський сегмент – 

виробництво феросплавів. 

Результати діяльності сегментів оцінюються на основі операційного прибутку або 

збитків, їх оцінка проводиться відповідно до оцінки операційного прибутку або збитків в 

фінансовій звітності. Інвестиційна діяльність та податки на прибуток розглядаються з погляду 

всього Підприємства і не розподіляються на операційні сегменти. 

Капітальні витрати складаються з надходжень по статтях основних засобів, 

нематеріальних активів і приросту незавершених капітальних інвестицій.  

Більш детальна інформація за сегментами наведена в Таблицях № 41, 42. 

 

Таблиця № 41 

Господарські сегменти за 2020 рік 

тис. грн. 

 

№ 
з/п 

Показник за 2020 рік 

Виробництв

о 

феросплавів 

Нерозподіл

ені статті 
Всього 

1 2 3 4 5 

1 Реалізація зовнішнім покупцям 5 353 647 22 719 5 376 366 

2 
Реалізація іншим звітним 

сегментам 

(-) (-) (-) 

3 Інші операційні доходи 260 251 75 838 336 089 

4 Фінансові доходи 0 0 0 

5 Інші доходи 3 176 132 3 308 

6 Всього доходів 5 617 074 98 689 5 715 763 

7 Собівартість реалізації 4 473 264 18 145 4 491 409 

8 Адміністративні витрати 146 661 6 329 152 990 

9 Витрати на збут 131 529 3 068 134 597 

10 Інші операційні витрати 70 705 105 504 176 209 

11 Витрати від участі в капіталі х - - 

12 Інші витрати - 3 3 

13 Фінансові витрати 35 742 18 600 54 342 

14 Податок на прибуток х 23 976 23 976 

15 Всього витрат 4 857 901 175 625 5 033 526 

16 
Фінансовий результат 

діяльності підприємства 

759 173 -76 936 682 237 

17 Активи підприємства 3 802 718 280 268 4 082 986 

18 Зобов’язання підприємства 1 231 095 963 307 2 194 402 

19 Капітальні інвестиції 66 134 2 705 68 839 
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№ 
з/п 

Показник за 2020 рік 

Виробництв

о 

феросплавів 

Нерозподіл

ені статті 
Всього 

1 2 3 4 5 

20 
Амортизація необоротних 

активів 

88 877 3 530 92 407 

 

 

Таблиця № 42 

Господарські сегменти за 2019 рік 

тис. грн. 

 

№ 
з/п 

Показник за 2019 рік 
Виробництво 

феросплавів 

Нерозпод

ілені 

статті 

Всього 

1 2 3 4 5 

1 Реалізація зовнішнім покупцям 5 864 454 209 077 6 073 531 

2 
Реалізація іншим звітним 

сегментам 
(-) (-) (-) 

3 Інші операційні доходи 3 147 18 288 21 435 

4 Фінансові доходи 3 307 0 3 307 

5 Інші доходи 3 827 3 053 6 880 

6 Всього доходів 5 874 735 230 418 6 105 153 

7 Собівартість реалізації 5 692 870 199 259 5 892 129 

8 Адміністративні витрати 162 495 11 378 173 873 

9 Витрати на збут 150 634 4 079 154 713 

10 Інші операційні витрати 281 779 138 031 419 810 

11 Витрати від участі в капіталі х - - 

12 Інші витрати - - - 

13 Фінансові витрати 26 268 43 657 69 925 

14 Податок на прибуток х (4 628) (4 628) 

15 Всього витрат 6 314 046 391 776 6 705 822 

16 
Фінансовий результат 

діяльності підприємства 
-439 311 -161 358 -600 669 

17 Активи підприємства 2 775 911 474 822 3 250 733 

18 Зобов’язання підприємства 1 297 165 734 841 2 032 006 

19 Капітальні інвестиції 118 871 3 540 122 411 

20 
Амортизація необоротних 

активів 
98 313 4 025 102 338 

 

 

 

Інформацію про доходи від зовнішніх клієнтів з різних країн наведено в Таблиці № 43. 

                                                                                              Таблиця № 43 
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Географічні збутові сегменти  

 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Країна 2020 рік 2019 рік 

1 2 3 4 

1 Україна 3 069 798 2 590 531 

2 Інші країни 2 306 568 3 483 000 

3 Всього доходів 5 376 366 6 073 531 

 

 

4. Умовні і інші зобов'язання і операційні ризики 

 

4.1. Вплив зовнішніх факторів на діяльність підприємства. 

На діяльність підприємства, як i на всі підприємства металургійної галузі, чималий вплив 

має зовнішнє економічне становище та податкова політика держави. Підприємство функціонує в 

нестабільному середовищі, що пов’язане з наслідками світової економічної кризи та 

нестабільною ситуацією в Україні. Жорстка конкуренція на світових ринках змушує 

Підприємство постійно удосконалювати технологію виробництва продукції, підвищуючи її 

якість з одночасним зниженням витрат, впроваджувати нові технології. Проблемними 

питаннями для підприємства є:  

1. Загострення конкуренції на світових ринках. 

2. Проблеми в частині вантажоперевезень транспортом (дефіцит критих вагонів ПАТ 

«Укрзалізниця», дефіцит річкового транспорту). 

3. Нестабільна політична та законодавча ситуація. 

4. Коливання курсу національної валюти, що значно впливає на вартість сировини, 

матеріалів тощо.  

5. Ступінь залежності вiд законодавчих або економічних обмежень. 

6. Нестача кваліфікованого виробничого персоналу у зв’язку з трудовою міграцією в 

країни ЄС. 

Підприємство в процесі здійснення господарської діяльності дотримується вимог 

чинного законодавства в усіх сферах. Проте сучасне законодавче поле має особливості, які 

створюють певні ризики для Підприємства. У зв'язку з численними змінами, що вносяться до 

чинних законодавчих актів, існує багато суперечностей між нормативними актами, також 

залишається багато питань, не врегульованих, або недостатньо врегульованих на законодавчому 

рiвнi. Деякі важливі питання регулюються не Законами, а підзаконними актами. Така ситуація 

дає можливість органам виконавчої влади, контролюючим органам та суб'єктам господарювання 

тлумачити діюче законодавство неоднозначно, що приводить до нестабільності правового 

регулювання. Недостатня розвиненість судової системи ускладнює отримання судових рішень в 

короткі терміни. Недосконалість фінансових інструментів  в Україні, впливає на ринкову 

поведінку споживачів - віддавати перевагу нижчій ціні, а не вищій якості й гарантіям 

експлуатаційної надійності.  

Вплинути на діяльність підприємства можуть такі зміни, як: 

- пільги в оподаткуванні для підприємств, які інвестують кошти у відновлення основних 

засобів; 

- вчасний розрахунок покупців за поставлену продукцію; 

- вихід з нестабільного економічного становища; 

- вихід на нові ринки збуту.  
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4.2. Податкове законодавство.  
Податкове і митне законодавство в Україні може тлумачитися по-різному і часто 

змінюється. Відповідні державні органи можуть оскаржувати тлумачення цього законодавства 
керівництвом Підприємства і його вживання в ході діяльності Підприємства. Також існує 
можливість того, що операції і діяльність, до яких у минулому в податкових органів не було 
зауважень, будуть оскаржені. В результаті, податкові органи можуть нарахувати істотні 
додаткові суми податків, штрафів і пені. Податкові органи мають право здійснити 
донарахування податків протягом трьох календарних років з дати, що настає за граничним 
строком подання податкової звітності. У випадках, визначених законодавством, нарахування 
можуть охоплювати більш тривалий період, так відповідно до трансфертного законодавства 
такий період становить сім років. 
 

4.3 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. 

Підприємство є учасником судових процесів з оскарження тарифів на передачу 
електроенергії. Виходячи з власної професійної думки та розрахунків, керівництво 
Підприємства допускає можливість понесення додаткових витрат з передачі електроенергії за 
2019 рік в сумі 106,8 млн. грн. Резерв ймовірних збитків від вказаних можливих витрат не 
створювався тому, що на дату затвердження фінансової звітності судові справи не закінчені та у 
Підприємства немає високого ступеню впевненості щодо даних зобов’язань. Данні зобов’язання 
можна вважати умовними. 

 
4.4. Активи, передані в заставу. Станом на 31.12.2020 року активів, переданих в заставу, 

не має.  
 

 

4.5. Чинники фінансових ризиків. Функція управління ризиками на 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 ризик), 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 внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних 

і юридичних ризиків до мінімуму. 

 

4.6. Кредитний ризик - це ризик того, що Підприємство зазнає фінансових збитків, 

оскільки деякі контрагенти не виконають свої зобов'язання по фінансовому інструменту або 

клієнтському договору. Підприємство піддається  кредитному ризику, пов'язаному з його 

операційною діяльністю (перш за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та 

виданих авансів) і фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках, валютні операції і 

інші фінансові інструменти. 

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 кредитний 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 
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У Підприємства існує концентрація кредитного ризику. Далі представлена інформація 

про загальну сукупну суму торгової заборгованості  найбільших клієнтів і її частці в загальній 

сумі торгової фінансової дебіторської заборгованості (Таблиця № 44):  

Таблиця № 44 

 

Загальна сукупна сума заборгованості  найбільших клієнтів 

тис. грн. 

№ з/п Показник 31.12.2020 р. 01.01.2020 р. 

1 2 3 4 

1 

Сукупна сума торгової дебіторської 

заборгованості 3-х найбільших 

контрагентів 

1 620 922 935 701 

2 

Їх частка в загальній сумі торгової 

фінансової дебіторської 

заборгованості 

88 % 82 % 

 

4.7. Ринковий ризик. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх 

грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок 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 дебіторську 

заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти. 

4.8. 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, ЕВРО). Аналіз чутливості до ризику розглядає 

тільки залишки по монетарних статтях, виражених в іноземній валюті, і корегує 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 гривни. 

В представленій нижче таблиці показана концентрація ризику зміни обмінних курсів 

іноземних валют за станом на кінець та початок звітного періоду: 

Таблиця № 45 

Концентрація ризику зміни обмінних курсів  

 

№ 

з/п 
Валюта 

На 31.12.2020 р. На 01.01.2020 р. 

Монетар

ні 

активи, 

тис. вал. 

одиниць 

Монетар

ні 

зобов’яза

ння, тис. 

вал. 

одиниць 

Разом 

вплив 

росту 

курсу 

валют, 

тис. грн. 

Монетар

ні 

активи, 

тис. вал. 

одиниць 

Монета

рні 

зобов’яз

ання, 

тис. вал. 

одиниць 

Разом 

вплив 

росту 

курсу 

валют, 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Долар 

США 
29 639 (677) 81 889 19 614 (880) 44 374 

2 Євро 19 396 (312) 66 297 17 069 (304) 44 296 

3 Всього х х 148 186 х х 88 670 
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Внаслідок вказаного вище ризику за станом на 31  грудня 2020 року, якби курс валют по 

відношенню до гривні виріс/знизився на 10% при незмінності інших чинників, чистий прибуток 

за 2020 рік був би на 148 186 тис. гривень більше/менше (у разі росту/зниження курсу валют на 

10% на 31.12.2019 р. - чистий прибуток за 2019 рік - на 88 670 мільйони гривень більше/менше). 

 

4.9. 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 коштами.  

На 31  грудня 2020 року Підприємство не мало банківських кредитів. 

 

4.10. Ціновий ризик. Підприємство не піддається ціновому ризику стосовно цінних 

паперів, оскільки у Підприємства відсутні значні інвестиції в цінні папери або фінансові 

інструменти, які піддавали б її ризику зміни товарних цін. 

 

4.11. Ризик ліквідності. Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з 

труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. Значна частина поточних зобов’язань 

підприємства сконцентрована у юридичної особи – нерезидента України. 

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми 

грошових коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів 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 фінансування. 

 

Нижче, наведені зобов'язання Підприємства по термінах, що залишилися, до погашення 

відповідно до договорів (таблиці № 46, 47). Суми, показані в таблиці, – це не дисконтовані 

грошові потоки згідно з угодами.  

Таблиця № 46 

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення  

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

На 31.12.2020 р. 

до 1 

місяця 

Від 1 

місяця 

до 6 

місяців 

Від 6 

місяців 

до 1 

року 

Від 1 

року до 

5 років 

Від 5 

років 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Інші довгострокові 

зобов’язання 
- - - 164 582 336 164 918 

2 

Кредиторська 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями 

4 1 008 1 129 - - 2 141 

3 

Кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

102 008 459 464 39 862 - - 601 334 

4 
Інші поточні 

зобов’язання 
96 998 287 852 537 483 - - 922 333 

5 Всього 199 010 748 324 578 474 164 582 336 1 690 726 
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Таблиця № 47 

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення 

 

тис. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

Скоригований залишок на 01.01.2020 р 

Всього 
до 1 

місяця 

Від 1 

місяця 

до 6 

місяців 

Від 6 

місяців 

до 1 року 

Від 1 

року 

до 5 

років 

Від 5 

років 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Інші довгострокові 

зобов’язання 
- - - 163 810 345 164 155 

2 

Кредиторська 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями 

- 214 227 - - 441 

3 

Кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

321 684 479 556 33 205 - - 834 445 

4 
Інші поточні 

зобов’язання 
33 825 256 896 362 483 - - 653 204 

5 Всього 355 509 736 666 395 915 163 810 345 1 652 245 

 

 

5. Управління капіталом 

 

Метою Підприємства при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи 

Підприємства, як безперервно діючого об’єкта, для того щоб приносити прибуток акціонерам.  

Вартість чистих активів станом на 31.12.2020 року визначена як різниця між вартістю 

майна підприємства і його зобов’язаннями відповідно до рекомендацій ДКЦПіФР і Міністерства 

фінансів України та перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений 

законодавством й складає 1 889 768  тис. грн. 

 

  

6. Події після звітної дати 

 

Факти господарської діяльності, які вплинули, чи можуть вплинути на фінансовий стан, 

результати діяльності підприємства та рух грошових коштів й мали місце в період між звітною 

датою та датою затвердження фінансової звітності, що потребують коригування або розкриття у 

фінансовій звітності за 2020 рік відповідно до МСФЗ відсутні. 

 

7. Вплив СOVID-19 на економічний стан Підприємства. 

 

 У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси виявився фактор 

розповсюдження пандемії COVID-19. У відповідь на пандемію COVID-19  відбулись суттєві 

зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі і в України. 
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Так, було запроваджено надзвичайний стан в цілому в країнах або в окремих регіонах чи 

сферах; майже у всіх країнах запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи (карантинні зони, 

перевірка температури, скасування масових заходів, закриття навчальних та культурно-

розважальних закладів); встановлено обмеження виїзду/в’їзду до країн та пересування всередині 

країн; посилено роль державного управління в надзвичайних умовах; встановлені обмеження 

трудової діяльності; введені нові дистанційні форми праці та освіти. Такі безпрецедентні кроки 

спричинили уповільнення економічного розвитку у країнах світу.  

АТ «ЗФЗ», усвідомлюючи серйозні наслідки пандемії COVID-19, виконує рекомендації 

МОЗ з впровадження та дотримання профілактичних заходів, спрямованих на профілактику та 

запобігання поширення корона вірусу.  

Були проваджені наступні заходи :  

1.  забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;  

2. встановлення дозаторів з дезінфікуючими засобами ;  

3. вимірювання температури працівників електронними термометрами при допуску на 

територію підприємства ;  

4. проведення дезінфекції та кварцування приміщень підприємства та салонів автобусів, 

що здійснюють перевезення працівників перед виїздом та після кожного рейсу 

5. залучення додаткового транспорту для доставки працівників автобусами 

підприємства для дотримання вимог по обмеженню чисельність людей в одному 

транспортному засобі; 

6. робота закладів харчування «на винос»; 

7. обмеження доступу на територію підприємства сторонніх осіб.  

АТ «ЗФЗ» продовжує виконання вищезазначених заходів у 2021 році. 

Підприємство понесло у 2020 р. витрати, які пов’язані із заходами проти пандемії 

COVID-19. Однак суми витрат не мали значного впливу на фінансовий стан підприємства за 

2020 р. За результатом 2020 року підприємством було отримано прибуток в розмірі 706 213 тис 

грн. 

Основними покупцями феросплавної продукції в Україні є крупні металургійні 

підприємства. Також на 2021 рік є укладені угоди та контракти (заявки) з основними Покупцями 

феросплавів по Україні та закордоном.  

Транспортування феросплавної продукції відбувається залізничним (у середньому 85%) 

та водним транспортом. Проблем з транспортуванням продукції на даний час немає та в 

осяжному майбутньому не вбачається. 

 

 Маємо надію, що запроваджені жорсткі карантинні заходи, введені в Україні, дозволять 

приборкати вірус найближчим часом. 

 

7. Затвердження фінансової звітності 

 

Консолідована фінансова звітність затверджена Правлінням АТ «ЗФЗ» 26 лютого 2021 

року до випуску, підлягає направленню Наглядовій раді для ухвалення та затвердженню 

загальними зборами акціонерів. 

 

 

Керівник                                                                                      П.О. Кравченко  

 

Головний бухгалтер                                                                   Т.В. Гордієнко 

  



253 

 

 

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

20219083 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

49044, Україна, м. Днiпро, 

вул.Гоголя, 15-А 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0031 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 67-кя, дата: 29.12.2020 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 886А, дата: 04.01.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 04.01.2021, дата 

закінчення: 26.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 26.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

215 250,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ) 

 

Акціонерам, Наглядовій раді та Правлінню АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит окремої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (надалі - «Компанія»), що складається з балансу (звіту 

про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний 
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дохід), звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що 

закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик (надалі - «фінансова звітність»). 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, 

в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2020 р., та її фінансові результати 

і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства України, що регулюють 

питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

 

Основа для думки із застереженням 

 

 

Компанією у складі статті «Основні засоби» балансу (звіту про фінансовий стан) 

відображена вартість основних засобів на суму 44 949 тис. грн., які тимчасово не експлуатуються 

(у зв’язку з ремонтом, тимчасовим простоєм тощо). Інформація про це розкрита в примітках до 

фінансової звітності Компанії. Ми не отримали достатніх і належних доказів того, що балансова 

вартість цих основних засобів не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування у 

відповідності до вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів».  

Внаслідок усунення наведених невідповідностей, балансова вартість основних засобів у 

статті «Основні засоби» Балансу (Звіту про фінансовий стан) може зазнати змін. Нами було 

рекомендовано своєчасно переглядати та оцінювати в кінці кожного звітного періоду, чи є якісь 

ознаки того, що корисність активів зменшилася. Ми не маємо можливості оцінити вартісний вплив 

цих чинників на фінансову звітність Компанії. 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з 

Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Компанія здатна 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. У розділі 2.1 Приміток до фінансової 

звітності Компанії вказано, що Компанія веде свою діяльність в нестабільному середовищі, яке 

існує на даний час в Україні, і не існує чіткого уявлення про заходи, щодо подолання існуючої 

кризи. Крім того, існує суттєва невизначеність, яка пов’язана з впливом пандемії COVID-19 та 

запровадженням карантинних та обмежувальних заходів на діяльність підприємства, що на час дії 

обмежувальних заходів та виходу з них може поставити під значний сумнів здатність 

підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього 

питання не було модифіковано. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки 

щодо неї, при цьому ми не висловлюємо думки щодо цих питань. Ми визначили, що описані 

нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 
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Дебіторська заборгованість 

Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все тим, що 

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги є суттєвою статтею Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) Компанії. Станом на 31.12.2020 р. дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи складає 44,98% вартості активів Компанії. 

Ми розглянули це питання, зокрема наступним чином: 

Розглянули облікову політику щодо визнання дебіторської заборгованості та щодо 

знецінення дебіторської заборгованості; 

Розглянули матеріали річної інвентаризації за розрахунками з дебіторами; 

Проаналізували матеріали зовнішніх підтверджень розрахунків з контрагентами по 

проведеним запитам; 

Виконали тестування процедур контролю щодо процесів погашення дебіторської 

заборгованості та отримання грошових коштів після звітної дати; 

Перевірили обґрунтованість та повноту розрахунку резерву під збитки для очікуваних 

кредитних збитків за фінансовими активами; 

Перевірили повноту розкриття інформації щодо цього питання у Примітках до окремої 

фінансової звітності АТ «ЗФЗ» за 2020 рік; 

Виконали аудиторські процедури, що включають, окрім іншого, інспектування, 

спостереження, повторне обчислення, аналітичні процедури. Наші процедури виконувалися на 

вибірковій основі та з урахуванням відповідного рівня суттєвості. 

 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка міститься в наступних звітах: 

• Звіт про управління за 2020 рік; 

• Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік. 

Ці звіти не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 

інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи 

ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної 

нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов’язані повідомити про цей факт. 

 

Звіт про управління за 2020 рік 

Компанія підготувала Звіт про управління за 2020 рік (надалі – «Звіт про управління») 26 

лютого 2021 року. Звіт про корпоративне управління за 2020 рік (надалі – «Звіт про корпоративне 

управління»), який не входить до складу Звіту про управління та входить до складу річної 

інформації емітента цінних паперів за 2020 рік, наданий аудиторам до дати надання цього звіту 

незалежного аудитора (аудиторського звіту). Інформація щодо Звіту про корпоративне управління 

наведена у розділі «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів» цього звіту 

незалежного аудитора (аудиторського звіту). 

У звіті про управління ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією й 

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця 

інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б 

необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора. 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 
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Компанія планує підготувати й оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 

2020 рік після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора (аудиторського звіту). Після 

отримання й ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо 

висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 

управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має 

інших реальних альтернатив цьому. 

Наглядова рада АТ «ЗФЗ» як та, кого наділено найвищими повноваженнями, несе 

відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 

не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 

гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 

воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 

економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 

включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 

аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що 

може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, 

ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
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думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 

аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність 

на безперервній основі. 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 

результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами 

під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші 

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а 

також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання 

в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено 

публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що 

таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 

можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

1. Ця інформація представлена на виконання вимог частин 3 та 4 статті 14 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VII 

(надалі - «Закон») про надання додаткової інформації за результатами обов’язкового аудиту 

підприємства, що становить суспільний інтерес: 

• ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» було призначено для виконання цього завдання з обов’язкового 

аудиту рішенням Наглядової ради Компанії б/н від 25.12.2020 року; 

• Загальна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

Компанії ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» без перерв, з урахуванням продовження повноважень, 

які мали місце, та повторних призначень становить три роки. Це завдання є завданням з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності Компанії у відповідності до вимог Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-

XIV; 

• Ми планували аудит так, щоб виконати його ефективно. Ми спрямовували аудиторську 

роботу на ділянки, в яких, за очікуванням, найбільші ризики суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства або помилки та відповідно спрямовувати меншу роботу на інші 

ділянки. Ми використовували тестування й інші способи аналізу генеральних сукупностей 

на наявність викривлень. Наші аудиторські оцінки, які включають, зокрема: 

- опис та оцінку ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій 

звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства; 

- посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій звітності 

для кожного опису та оцінки ризику суттєвого викривлення інформації у звітності, що 

перевіряється; 

- стислий опис заходів, вжитих нами для врегулювання таких ризиків; 

- основні застереження щодо таких ризиків, наведені нами у розділах «Основа для 

висловлення думки із застереженням», «Суттєва невизначеність, що стосується 

безперервності діяльності» та «Ключові питання аудиту» цього Звіту незалежного аудитора 

(аудиторського звіту). 
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При виконанні аудиту нами не було виявлено інших питань стосовно аудиторських оцінок, 

щодо яких ми вважаємо за необхідне розкрити інформацію відповідно до вимог пункту 

3частини 4 Статті 14 Закону; 

• Згідно результатів нашого аудиту, виявлені порушення і викривлення були обговорені 

нами з управлінським персоналом Компанії. Ті з суттєвих викривлень, які залишилися не 

виправленими, описані у розділі «Основа для думки із застереженням». Виявлені нами 

порушення не пов’язані з ризиком шахрайства. Нам не відомо про будь-які фактичні або 

підозрювані події, пов’язані з шахрайством; 

• Ми підтверджуємо, що звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) щодо аудиту 

фінансової звітності Компанії узгоджений з додатковим звітом до аудиторського комітету 

Компанії; 

• Звіт про управління узгоджений з фінансовою звітністю Компанії за винятком можливого 

впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту. 

• ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» не надавало Компанії послуг заборонених законодавством; 

• ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до 

Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до 

нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до 

цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Під час проведення аудиту нами не було встановлено 

жодних додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які 

ми б вважали за необхідне звернути увагу; 

• ТОВ АФ «КАУПЕРВУД», крім послуг з обов’язкового аудиту, надавала Компанії послуги 

з виконання завдання з надання обмеженої впевненості; 

• У розділі «Звіт щодо аудиту фінансової звітності» цього звіту незалежного аудитора 

(аудиторського звіту) розкрито інформацію щодо обсягів аудиту та власних для аудиту 

обмежень. 

 

2.Ця інформація представлена на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV (із змінами та доповненнями) 

(надалі - «Закон про цінні папери») 

 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і подання Звіту про 

корпоративне управління за 2020 рік у відповідності до вимог Закону про цінні папери та 

Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 

від 03.12.2013 року № 2826 (зі змінами та доповненнями). 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом звітування Компанії. 

Аудитор у відповідності до вимог останнього абзацу частини 3 статті 401 Закону про цінні 

папери повинен перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про 

цінні папери та висловити думку щодо інформації зазначеної в пунктах 5-9 частини 3 статті 401 

Закону про цінні папери. 

 

Ми звертаємо увагу на те, що ця перевірка здійснена нами на виконання вимог Закону про 

цінні папери та не є аудитом відповідно до МСА. 

 

2.1. У Звіті про корпоративне управління за 2020 рік ми перевірили інформацію, 

зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери. 

 

У Звіті про корпоративне управління за 2020 рік наведено: 

У розділі 1 Звіту про корпоративне управління наведено інформацію про те, що відповідно 

до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс 
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корпоративного управління. Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання 

затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної 

компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» кодекс корпоративного управління не 

затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким 

керується емітент, не наводиться. 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, 

об’єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 

перелічених кодексів. Крім того, акції АТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» на фондових 

біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з 

цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 

Протягом 2020 року АТ «ЗФЗ у своїй роботі застосовував: 

• «Принципи корпоративного управління» відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 

22.07.2014р., які були діючими до 18.03.2020 року та які були розміщені за посиланням 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-

upravlnnya/   

• з 18.03.2020 року по тепершній час згідно з рішенням НКЦПФР №118 від 12.03.2020р. 

Товариство «Кодекс корпоративного управління, його ключові вимоги і рекомендації», 

який розміщений за https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-

kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/  

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Компанією в своїй діяльності, 

визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного 

управління не застосовується. 

 

У розділі 2 Звіту про корпоративне управління зазначено те, що АТ «ЗФЗ» у своїй 

діяльності не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління. 

 

У розділі 3 зазначено, що враховуючи норми Закону України вiд 06.04.2000 року №1645-III 

«Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб», Закону України вiд 17.03.2020 року № 530-IХ 

«Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання 

виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)», Закону України вiд 30.03.2020 

року № 540-IХ «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням 

коронавiрусної хвороби (COVID-19)», постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 року 

№211 «Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2» (зi змiнами), у зв'язку iз продовженням карантину на 

всiй територiї України та з метою захисту акцiонерiв АТ «ЗФЗ» вiд зараження коронавiрусною 

iнфекцiєю (COVID-19) загальні збори акціонерів у звітному році не проводились. У звітному році 

не проводились загальні збори акціонерів у формі заочного голосування. Позачергові загальні 

збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися. Таким чином, на нашу 

думку, порушено вимоги ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства». 

У розділі 4 звіту про корпоративне управління наведено персональний склад наглядової 

ради емітента, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

 

2.2.Думка стосовно інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління 

відповідно вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери 

 

На нашу думку, у суттєвих аспектах, інформація у Звіті про корпоративне управління, 

зазначеної згідно пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери стосовно: опису 

основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; переліку 

осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформації про 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/
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будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії; порядку 

призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноважень посадових осіб Компанії, не 

протирічить інформації наданій у фінансовій звітності та відповідає вимогам законодавства 

України з цих питань. 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 

Кірейцев Геннадій Леонідович. 

 

 

 

 

В.о. генерального директора ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»    Н.В. Галасюк 

 

 

 

Ключовий партнер з аудиту (партнер завдання з аудиту)    Г.Л. Кірейцев 

Аудитор 
(номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» - 100 607) 

 

 
Місто Дніпро,  26 квітня 2021 року. 

 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «КАУПЕРВУД» 

(Ідентифікаційний код юридичної особи 20219083). 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності №0031. 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» під №0031 включене до Розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес». 

49044, Україна, місто Дніпро, вул. Гоголя, 15 А. 

http:www.galasyuk.com 

e-mail: v.v.galasyuk@gmail.com 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ) 

 

Акціонерам, Наглядовій раді та Правлінню АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ 

ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (надалі - «Група»), що складається з балансу (звіту про 

фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), 

звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що 

закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик (надалі - «фінансова звітність»). 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, 

в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Групи на 31 грудня 2020 р., та її фінансові результати і 

http://www.galasyuk.com/
mailto:v.v.galasyuk@gmail.com
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грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства України, що регулюють 

питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

 

Основа для думки із застереженням 

Групою у складі статті «Основні засоби» балансу (звіту про фінансовий стан) відображена 

вартість основних засобів на суму 44 949 тис. грн., які тимчасово не експлуатуються (у зв’язку з 

ремонтом, тимчасовим простоєм тощо). Інформація про це розкрита в примітках до фінансової 

звітності Групи. Ми не отримали достатніх і належних доказів того, що балансова вартість цих 

основних засобів не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування у відповідності до вимог 

МСБО 36 «Зменшення корисності активів».  

Внаслідок усунення наведених невідповідностей, балансова вартість основних засобів у 

статті «Основні засоби» Балансу (Звіту про фінансовий стан) може зазнати змін. Нами було 

рекомендовано своєчасно переглядати та оцінювати в кінці кожного звітного періоду, чи є якісь 

ознаки того, що корисність активів зменшилася. Ми не маємо можливості оцінити вартісний вплив 

цих чинників на фінансову звітність Групи. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Групи згідно з 

Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Група здатна 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. У розділі 2.1 Приміток до фінансової 

звітності Групи вказано, що Група веде свою діяльність в нестабільному середовищі, яке існує на 

даний час в Україні, і не існує чіткого уявлення про заходи, щодо подолання існуючої кризи. Крім 

того, існує суттєва невизначеність, яка пов’язана з впливом пандемії COVID-19 та 

запровадженням карантинних та обмежувальних заходів на діяльність підприємства, що на час дії 

обмежувальних заходів та виходу з них може поставити під значний сумнів здатність 

підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього 

питання не було модифіковано. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки 

щодо неї, при цьому ми не висловлюємо думки щодо цих питань. Ми визначили, що описані 

нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

 

Дебіторська заборгованість 

Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все тим, що 

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги є суттєвою статтею Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) Групи. Станом на 31.12.2020 р. дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи складає 44,97% вартості активів Групи. 

Ми розглянули це питання, зокрема наступним чином: 

Розглянули облікову політику щодо визнання дебіторської заборгованості та щодо 

знецінення дебіторської заборгованості; 
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Розглянули матеріали річної інвентаризації за розрахунками з дебіторами; 

Проаналізували матеріали зовнішніх підтверджень розрахунків з контрагентами по 

проведеним запитам; 

Виконали тестування процедур контролю щодо процесів погашення дебіторської 

заборгованості та отримання грошових коштів після звітної дати; 

Перевірили обґрунтованість та повноту розрахунку резерву під збитки для очікуваних 

кредитних збитків за фінансовими активами; 

Перевірили повноту розкриття інформації щодо цього питання у Примітках до 

консолідованої фінансової звітності АТ «ЗФЗ» за 2020 рік; 

Виконали аудиторські процедури, що включають, окрім іншого, інспектування, 

спостереження, повторне обчислення, аналітичні процедури. Наші процедури виконувалися на 

вибірковій основі та з урахуванням відповідного рівня суттєвості. 

 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка міститься в наступних звітах: 

• Звіт про управління за 2020 рік; 

• Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік. 

Ці звіти не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 

інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи 

ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної 

нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов’язані повідомити про цей факт. 

Звіт про управління за 2020 рік 

Група підготувала Звіт про управління за 2020 рік (надалі – «Звіт про управління») 26 

лютого 2021 року. Звіт про корпоративне управління за 2020 рік (надалі – «Звіт про корпоративне 

управління»), який не входить до складу Звіту про управління та входить до складу річної 

інформації емітента цінних паперів за 2020 рік, наданий аудиторам до дати надання цього звіту 

незалежного аудитора (аудиторського звіту). Інформація щодо Звіту про корпоративне управління 

наведена у розділі «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів» цього звіту 

незалежного аудитора (аудиторського звіту). 

У звіті про управління ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією й 

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця 

інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б 

необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора. 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

Група планує підготувати й оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 

2020 рік після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора (аудиторського звіту). Після 

отримання й ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо 

висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
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управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 

управлінський персонал або планує ліквідувати Групу чи припинити діяльність, або не має інших 

реальних альтернатив цьому. 

Наглядова рада АТ «ЗФЗ» як та, кого наділено найвищими повноваженнями, несе 

відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Групи. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 

не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 

гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 

воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 

економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 

включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 

аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що 

може поставити під значний сумнів здатність Групи продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, 

ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 

думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 

аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Групу припинити свою діяльність на 

безперервній основі. 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 

результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами 

під час аудиту. 
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Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші 

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а 

також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання 

в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено 

публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що 

таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 

можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

1. Ця інформація представлена на виконання вимог частин 3 та 4 статті 14 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VII 

(надалі - «Закон») про надання додаткової інформації за результатами обов’язкового аудиту 

підприємства, що становить суспільний інтерес: 

• ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» було призначено для виконання цього завдання з обов’язкового 

аудиту рішенням Наглядової ради Групи б/н від 25.12.2020 року; 

• Загальна тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Групи 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» без перерв, з урахуванням продовження повноважень, які мали 

місце, та повторних призначень становить три роки. Це завдання є завданням з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності Групи у відповідності до вимог Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV; 

• Ми планували аудит так, щоб виконати його ефективно. Ми спрямовували аудиторську 

роботу на ділянки, в яких, за очікуванням, найбільші ризики суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства або помилки та відповідно спрямовувати меншу роботу на інші 

ділянки. Ми використовували тестування й інші способи аналізу генеральних сукупностей 

на наявність викривлень. Наші аудиторські оцінки, які включають, зокрема: 

- опис та оцінку ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій 

звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства; 

- посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій звітності 

для кожного опису та оцінки ризику суттєвого викривлення інформації у звітності, що 

перевіряється; 

- стислий опис заходів, вжитих нами для врегулювання таких ризиків; 

- основні застереження щодо таких ризиків, наведені нами у розділах «Основа для 

висловлення думки із застереженням», «Суттєва невизначеність, що стосується 

безперервності діяльності» та «Ключові питання аудиту» цього Звіту незалежного аудитора 

(аудиторського звіту). 

При виконанні аудиту нами не було виявлено інших питань стосовно аудиторських оцінок, 

щодо яких ми вважаємо за необхідне розкрити інформацію відповідно до вимог пункту 

3частини 4 Статті 14 Закону; 

• Згідно результатів нашого аудиту, виявлені порушення і викривлення були обговорені 

нами з управлінським персоналом Групи. Ті з суттєвих викривлень, які залишилися не 

виправленими, описані у розділі «Основа для думки із застереженням». Виявлені нами 

порушення не пов’язані з ризиком шахрайства. Нам не відомо про будь-які фактичні або 

підозрювані події, пов’язані з шахрайством; 

• Ми підтверджуємо, що звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) щодо аудиту 

фінансової звітності Групи узгоджений з додатковим звітом до аудиторського комітету 
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Групи; 

• Звіт про управління узгоджений з фінансовою звітністю Групи за винятком можливого 

впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту. 

• ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» не надавало Групі послуг заборонених законодавством; 

• ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до 

Групи згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до 

нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до 

цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Під час проведення аудиту нами не було встановлено 

жодних додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які 

ми б вважали за необхідне звернути увагу; 

• ТОВ АФ «КАУПЕРВУД», крім послуг з обов’язкового аудиту, надавала Групі послуги з 

виконання завдання з надання обмеженої впевненості; 

• У розділі «Звіт щодо аудиту фінансової звітності» цього звіту незалежного аудитора 

(аудиторського звіту) розкрито інформацію щодо обсягів аудиту та власних для аудиту 

обмежень. 

 

2.Ця інформація представлена на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV (із змінами та доповненнями) 

(надалі - «Закон про цінні папери») 

 

Управлінський персонал Групи несе відповідальність за складання і подання Звіту про 

корпоративне управління за 2020 рік у відповідності до вимог Закону про цінні папери та 

Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 

від 03.12.2013 року № 2826 (зі змінами та доповненнями). 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом звітування Групи. 

Аудитор у відповідності до вимог останнього абзацу частини 3 статті 401 Закону про цінні 

папери повинен перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про 

цінні папери та висловити думку щодо інформації зазначеної в пунктах 5-9 частини 3 статті 401 

Закону про цінні папери. 

 

Ми звертаємо увагу на те, що ця перевірка здійснена нами на виконання вимог Закону про 

цінні папери та не є аудитом відповідно до МСА. 

 

2.1. У Звіті про корпоративне управління за 2020 рік ми перевірили інформацію, 

зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери. 

 

У Звіті про корпоративне управління за 2020 рік наведено: 

У розділі 1 Звіту про корпоративне управління наведено інформацію про те, що відповідно 

до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс 

корпоративного управління. Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання 

затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної 

компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» кодекс корпоративного управління не 

затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким 

керується емітент, не наводиться. 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, 

об’єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 

перелічених кодексів. Крім того, акції АТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» на фондових 

біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з 
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цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 

Протягом 2020 року АТ «ЗФЗ у своїй роботі застосовував: 

• «Принципи корпоративного управління» відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 

22.07.2014р., які були діючими до 18.03.2020 року та які були розміщені за посиланням 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-

upravlnnya/   

• з 18.03.2020 року по теперішній час згідно з рішенням НКЦПФР №118 від 12.03.2020р. 

Товариство «Кодекс корпоративного управління, його ключові вимоги і рекомендації», 

який розміщений за https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-

kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/  

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Групою в своїй діяльності, 

визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного 

управління не застосовується. 

 

У розділі 2 Звіту про корпоративне управління зазначено те, що АТ «ЗФЗ» у своїй 

діяльності не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління. 

 

У розділі 3 зазначено, що враховуючи норми Закону України вiд 06.04.2000 року №1645-III 

«Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб», Закону України вiд 17.03.2020 року № 530-IХ 

«Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання 

виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)», Закону України вiд 30.03.2020 

року № 540-IХ «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням 

коронавiрусної хвороби (COVID-19)», постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 року 

№211 «Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2» (зi змiнами), у зв'язку iз продовженням карантину на 

всiй територiї України та з метою захисту акцiонерiв АТ «ЗФЗ» вiд зараження коронавiрусною 

iнфекцiєю (COVID-19) загальні збори акціонерів у звітному році не проводились. У звітному році 

не проводились загальні збори акціонерів у формі заочного голосування. Позачергові загальні 

збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися. Таким чином, на нашу 

думку, порушено вимоги ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства». 

У розділі 4 звіту про корпоративне управління наведено персональний склад наглядової 

ради емітента, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

 

2.2.Думка стосовно інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління 

відповідно вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери 

 

На нашу думку, у суттєвих аспектах, інформація у Звіті про корпоративне управління, 

зазначеної згідно пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери стосовно: опису 

основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Групи; переліку 

осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Групи; інформації про 

будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Групи; порядку 

призначення та звільнення посадових осіб Групи; повноважень посадових осіб Групи, не 

протирічить інформації наданій у фінансовій звітності та відповідає вимогам законодавства 

України з цих питань. 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 

Кірейцев Геннадій Леонідович. 

 

 

 

https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/
https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/
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В.о. генерального директора ТОВ АФ «КАУПЕРВУД»    Н.В. Галасюк 

 

 

 

Ключовий партнер з аудиту (партнер завдання з аудиту)    Г.Л. Кірейцев 

Аудитор 
(номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, розділ «Аудитори» - 100 607) 

 

 
Місто Дніпро,  26 квітня 2021 року. 

 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «КАУПЕРВУД» 

(Ідентифікаційний код юридичної особи 20219083). 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності №0031. 

ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» під №0031 включене до Розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес». 

49044, Україна, місто Дніпро, вул. Гоголя, 15 А. 

http:www.galasyuk.com 

e-mail: v.v.galasyuk@gmail.com 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Голова Правлiння Кравченко П.О. та головний бухгалтер Гордiєнко Т.В. стверджують про 

те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки АТ "ЗФЗ" i юридичних осiб, якi 

перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi.  

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан АТ "ЗФЗ" i юридичних осiб, якi перебувають пiд 

його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

http://www.galasyuk.com/
mailto:v.v.galasyuk@gmail.com

