Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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

Директор

Головко Юрiй Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛIННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

13498562

4. Місцезнаходження
емітента

85300 Донецька область д/н м. Красноармiйськ пл. Шибанкова, 1а

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(0623) 52 - 11 - 96 (0623) 32-22-50

6. Електронна поштова
office@pokrovskoe.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

25.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

81 ВIДОМОСТI НКЦПФР

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

pokrovskoe.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2014
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створенi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у
створеннi юридичних осiб .
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не
вiдбувалося.
Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертiфiкатiв i сертiфiкатiв ФОН.
Посадовi особи емiтента акцiями Товариства не володiють.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

Серія А01 № 269688

3. Дата проведення державної реєстрації

25.12.1991

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

212133752.25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії

0.000

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

9429

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
05.10

ДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ

35.11

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

НАДАННЯ ІНШОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ БЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЖИВАННЯ,
Н. В. І. У.
10. Органи управління
Не заповнюється акціонерними товариствами
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
88.99

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Відділення "Донецька регіональна дирекція" ПАТ
"ВТБ БАНК"

2) МФО банку

321767

3) Поточний рахунок

26000010150071

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який Відділення "Донецька регіональна дирекція" ПАТ
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній "ВТБ БАНК"
валюті
5) МФО банку

321767

6) Поточний рахунок

26000010150071

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

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Користування надрами, видобування вугілля

4109

14.11.2006

Міністерство охорони навко-лишнього природного середо-вища
України

14.11.2026

Опис
Користування надрами, видобування піску та
глини
Опис
Користування надрами, видобування вугілля
Опис
Видобування корисних копалин із родовищ,
що мають загальнодержавне значення та
включені до Державного фонду родовищ
корисних копалин
Опис
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
(закусочна-кафе "Лілія")
Опис
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
(магазин "Західний")
Опис
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
(кафе "Чайка")
Опис

Після закінчення терміну дії ліцензії вона буде подовжена у зв'язку з господарськими потребами ще на 20 років
4608

18.12.2007

Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України

18.12.2027

Після закінчення терміну дії ліцензії вона буде подовжена у зв'язку з господарськими потребами ще на 20 років
4784

24.11.2008

Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України

24.11.2028

Після закінчення терміну дії ліцензії вона буде подовжена у зв'язку з господарськими потребами ще на 20 років

АВ-470908

03.07.2009

Державна геологічна служба

01.07.2014

Після закінчення терміну дії ліцензії вона буде подовжена у зв'язку з господарськими потребами ще на 5 років
АЕ-243835

18.07.2013

Регiональне управлiння Департаменту контролю за
виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i
тютюнових виробів

22.07.2014

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона не буде подовжена у зв'язку з припиненням діяльності закусочної-кафе "Лілія".
АЕ-243831

18.07.2013

Регiональне управлiння Департаменту контролю за
виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i
тютюнових виробів

22.07.2014

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона буде подовжена у зв'язку з господарскою дiяльнiстю на 1 рiк.
АЕ-243833

18.07.2013

Регiональне управлiння Департаменту контролю за
виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i
тютюнових виробів

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона буде подовжена у зв'язку з господарскою дiяльнiстю на 1 рiк.

22.07.2014

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами
(магазин "Західний")
Опис
Дозвіл на користування надрами
Опис
Дозвіл на розміщення відходів у 2013 р.
Опис
Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з
небезпечними відходами
Опис
Дозвіл на розміщення відходів у 2013 р.
Опис
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами
Опис
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами
Опис
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами
Опис
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами
Опис

АЕ-243832

18.07.2013

Регiональне управлiння Департаменту контролю за
виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i
тютюнових виробів

22.07.2014

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона буде подовжена у зв'язку з господарскою дiяльнiстю на 1 рiк.
3953

11.07.2006

Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України

11.07.2022

Після закінчення терміну дії дозволу він буде подовжений у зв"язку з господарскою діяльністю на 16 років.
1240

18.12.2012

Міністерство екології та природних ресурсів України

31.12.2013

Після закінчення терміну дії дозволу він буде подовжений у зв'язку з господарскою діяльністю на 1 рік.
6/12

28.05.2012

Красноармійська районна Державна адміністрація Донецької
області

31.12.2013

Після закінчення терміну дії дозволу він буде подовжений у зв'язку з господарскою діяльністю на 1,5 років.
23.03

07.06.2012

Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України

01.01.2014

Після закінчення терміну дії дозволу він буде подовжений у зв'язку з господарскою діяльністю на 1,5 років.
1 413 200 000 - 40А

21.06.2012

Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України

23.06.2014

Після закінчення терміну дії дозволу він буде подовжений у зв'язку з господарскою діяльністю на 5 років.
1 413 245 000 - 2

23.06.2009

Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України

23.06.2014

Після закінчення терміну дії дозволу він буде подовжений у зв'язку з господарскою діяльністю на 5 років.
1 413 245 400 - 1

23.06.2009

Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України

23.06.2014

Після закінчення терміну дії дозволу він буде подовжений у зв'язку з господарскою діяльністю на 5 років.
1 413 200 000 - 40

23.06.2009

Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України

Після закінчення терміну дії дозволу він буде подовжений у зв'язку з господарскою діяльністю на 5 років.

23.06.2014

Роздрібна торгівля алкогольними напоями
(закусочная-кафе "Лилия")
Опис
Роздрібна торгівля алкогольними напоями
(магазин "Западный")
Опис
Роздрібна торгівля алкогольними напоями
(кафе "Чайка")
Опис
Роздрібна торгівля алкогольними напоями
(кафе "Электра")
Опис
Роздрібна торгівля тютюновими виробами
(магазин "Западный")
Опис
Роздрібна торгівля тютюновими виробами
(кафе "Чайка")
Опис
Ліцензія на видобування корисних копалин із
родовищ, що мають загальнодержавне
значення та включені до Дердавного фонду
родовищ корисних копалин
Опис
Ліцензія на комбіноване виробництво
теплової та електричної енергії
Опис

05/16/12/0/05477

28.05.2012

Регіональне управління Департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів ДПС України у Донецькій області

06.06.2013

Після закінчення терміну дії ліцензія подовжена у зв'язку з господарською діяльністю на 1 рік - АЕ-243835 від 18.07.2013
05/16/12/0/05478

28.05.2012

Регіональне управління Департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів ДПС України у Донецькій області

07.07.2013

Після закінчення терміну дії ліцензія подовжена у зв'язку з господарською діяльністю на 1 рік - АЕ-243831 від 18.07.2013
05/16/12/1/05481

28.05.2012

Регіональне управління Департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів ДПС України у Донецькій області

Після закінчення терміну дії ліцензія подовжена у зв'язку з господарською діяльністю на 1 рік - АЕ-243833
05/16/12/0/10347

03.10.2012

01.06.2013
від 18.07.2013

Регіональне управління Департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів ДПС України у Донецькій області

06.10.2013

Після закінчення терміну дії ліцензія подовжена у зв'язку з господарською діяльністю на 1 рік - АЕ-325821
05/16/12/1/05479

28.05.2012

Регіональне управління Департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів ДПС України у Донецькій області

Після закінчення терміну дії ліцензія подовжена у зв'язку з господарською діяльністю на 1 рік - АЕ-243832
05/16/12/0/05480

28.05.2012

03.07.2009

07.07.2013
від 18.07.2013

Регіональне управління Департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів ДПС України у Донецькій області

Після закінчення терміну дії ліцензія подовжена у зв'язку з господарською діяльністю на 1 рік - АЕ-243834

470908

від 24.09.2013

01.06.2013
від 18.07.2013

Державна геологічна служба

01.07.2014

Після закінчення терміну дії ліцензії вона буде подовжена у зв'язку з господарською діяльністю на 5 років.
578437

16.01.2012

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики

Після закінчення терміну дії ліцензії вона буде подовжена у зв'язку з господарською діяльністю на 10 років.

22.12.2021

Ліцензія на виробництво теплової енергії,
транспортування її магістральними і
місцевими (розподільчими) тепловими
мережами та постачання теплової енергії
Опис
Ліцензія на користування надрами
Опис
Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами
(кафе "Чайка")
Опис
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями
(кафе "Електра")
Опис

073802

21.12.2012

Донецька обласна Державна адміністрація

24.12.2017

Після закінчення терміну дії ліцензії вона буде подовжена у зв'язку з господарською діяльністю на 5 років.
2749

29.07.2002

Міністерство екології та природних ресурсів України

29.07.2022

Після закінчення терміну дії ліцензії вона буде подовжена у зв'язку з господарською діяльністю на 20 років.
АЕ-243834

18.07.2013

Регiональне управлiння Департаменту контролю за
виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i
тютюнових виробів

22.07.2014

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона буде подовжена у зв'язку з господарскою дiяльнiстю на 1 рiк.
АЕ-325821

24.09.2013

Регiональне управлiння Департаменту контролю за
виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i
тютюнових виробів

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона буде подовжена у зв'язку з господарською дiяльнiстю на 1 рiк.

06.10.2014

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Мiнiстерство вугiльної промисловостi України
(засновник)

33833561

01601 м. Київ д/н м. Київ вул. Богдана Хмельницького, буд. 4

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.000000000000

Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Директор
Головко Юрій Іванович

МЕ 633217 09.11.2004 Красноармійським МРВ УМВС України
в Донецькій обл.
1967
Дніпропетровский ордена Трудового Червоного Знамені
гірничий інститут,гірничий інженер .
22
ПАТ "ШУ "Покровське", в.о. генерального директора

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.02.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Посадова особа директор Головко Юрій Іванович призначений на посаду строком на 3 роки
25.02.2013p. згідно Протоколу Наглядової ради від 25.02.2013р. (приступив до виконання обов'язків
директора згідно наказу від 27.02.2013 р. № 487 ОК).
У період з 20.11.2012р. по 25.02.2013р. обіймав посаду Виконуючого обов`язки генерального директора.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років:
ПАТ "ШУ "Покровське" (колишне ВАТ "ВК "Шахта "Красноармійська-Західна № 1")
29.09.2008-05.09.2008- заступник директора з виробництва,
06.09.2009-19.01.2012- директор шахти - заступник генерального директора,
20.01.2012-20.112012- директор шахти - перший заступник генерального директора,
21.11.2012-26.02.2013- в.о. генерального директора
З 27.02.2013 по теперішній час - директор ПАТ "ШУ "Покровське".
Винагорода посадової особи за виконання обов'язків Виконуючого обов`язки генерального директора в
грошовiй формi за період з 01.01.2013р. по 26.02.2013р. складає 29581,92 грн. Винагороди в натуральнiй
формi не отримував.
Винагорода посадової особи за виконання обов'язків директора в грошовiй формi за період з 27.02.2013р. по
31.12.2013р. складає 373 235,71 грн.
Винагороди в натуральнiй формi не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обіймає посади на інших підприємствах.

Повноваження та обов'язки директора затвердженi Статутом Товариства.
1.Директор Товариства є його одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною
діяльністю. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної
компетенції загальних зборів та компетенції Наглядової ради Товариства. Директор підзвітний загальним
зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.
Директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом, Положенням про
директора Товариства, контрактом та Законом України "Про акціонерні товариства".
2. Директор призначається та звільняється з посади за рішенням Наглядової ради Товариства.
Директором може бути призначено будь-яку фізичну особу, яка має повну дієздатність і не є членом
Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства. Особливі вимоги щодо освіти, досвіду роботи тощо
можуть встановлюватися Положенням про директора Товариства, яке затверджується загальними зборами
акціонерів.
Кандидатури на зайняття посади Директора можуть пропонуватися будь-ким з членів Наглядової ради
Товариства.
Права та обов'язки директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства",
іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про директора Товариства, а також контрактом, що
укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова або заступник Голови Наглядової ради
чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою Товариства.
3. Директор має двох Перших заступників та заступників з відповідних напрямків роботи, кількість яких
він визначає самостійно.
Особи, що претендують на зайняття посад заступників директора Товариства, призначаються на посаду
наказом Директора.
4. Порядок прийняття рішень директором Товариства визначається Положенням про директора
Товариства.
5. Директор повинен забезпечувати:
- практичне виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради щодо інвестування коштів,
розвитку виробництва, капітального будівництва, договорів і угод з юридичними та/або фізичними особами,
а також з державою, вирішення інших питань поточної господарської та соціальної діяльності Товариства;

- складання квартальних звітів Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних
звітів Товариства та надання їх на розгляд Загальним зборам;
- організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організацію документообігу як в
самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до
компетенції директора чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а
також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися
з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми
Положеннями Товариства.
Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її
неправомірне використання.
7. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси
Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження,
обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у
порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
8. Директор має право:
1)
діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з
усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
2)
вирішувати питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах,
передбачених Статутом;
3)
розробляти та затверджувати поточні плани фінансово-економічної та виробничої діяльності і
оперативних завдань Товариства та забезпечувати їх реалізацію;
4)
затверджувати організаційну структуру Товариства, вносити зміни до організаційної структури
Товариства;
5)
вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь - які
договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства
в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
6)
приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є
предметом такого правочину, є до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
7)
розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями
Загальних зборів та Наглядової ради;
8)
відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних
паперах;
9)
підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято
уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
10)
видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
11)
здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази,
розпорядження і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також
керівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства;
12)
розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції
працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства;
13)
приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення
та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів
Товариства, приймати будь - які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо
працівників Товариства;
14)
укладати трудові договори з керівниками філій та представництв від імені Товариства;
15)
підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
16)
у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі
інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у
тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні)
щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про
затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних
осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;
17)
організовувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;
18)
здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не
суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та
Наглядової ради.
9. Директор не має права без прийняття Наглядовою радою Товариства окремого рішення укладати від
імені Товариства договори (контракти) та угоди незалежно від суми договору (контракту) чи угоди:
1) предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або
2) які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або
3) в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця.
10. У разі тимчасової відсутності директора виконання його повноважень здійснює виконуючий обов'язки
директора, який призначається наказом директора з заступників або головних фахівців Товариства.

Головний бухгалтер
1) посада
Рисована Валентина Петрiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВВ 961588 15.09.1999 Красноармiйським МРВ УМВС України
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
у Донецькiй обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1957
4) рік народження**
Донецький державний унiверситет, економіст
5) освіта**
21
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "Вугiльна компанiя "Шахта "Красноармiйська - Захiдна
7) найменування підприємства та
№1": начальник контрольно - ревiзiйного вiддiлу
попередня посада, яку займав**
06.06.2008 Безстроково
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Посадова особа Головний бухгалтер Рисована Валентина Петрiвна призначена на посаду
безстроково 06.06.2008 р. згiдно наказу голови правлiння № 2735-к вiд 06.06.2008 р.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років:начальник контрольно-ревізійного відділу.
З 06.06.2008р. по теперішній час обіймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "ШУ "Покровське".
Змін на посаді протягом року не відбувалось.
Винагорода, як головного бухгалтера за 2013 р. складає 215 195,74 грн., в натуральнiй формi винагороди не
отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обіймає посади на інших підприємствах.
Завдання та обов'язки, як головного бухгалтера: забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись
єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових
даних. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського
облiку всiх господарських операцiй. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та
непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та
збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує
складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та
подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та
неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере
участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного
бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та
iнструкцiями. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв
та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до
договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним
використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Організовує проведення iнвентаризацiйної
роботи на пiдприємствi, оформлення матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд
нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у
фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує роботу з пiдготовки
пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: визначення облiкової полiтики пiдприємства,
внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням
дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; розроблення систем i форм
внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв
i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв
на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерської
служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх
довiдковими матерiалами; полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв
проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; впровадження автоматизованої системи оброблення
даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення
дiючої; забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiалiв, трудових
та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; видiлення на окремий баланс фiлiй,
представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до
фiнансової звiтностi пiдприємства. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє
мiж ними посадовi завдання та обов'язки. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними
документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному
законодавствi. Повинна знати: закони України; Укази Президента України, постанови, розпорядження,
рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiонального банку України, Державної податкової адмiнiстрацiї
України з питань правових засад регулювання господарської дiяльностi пiдприємства, положення
(стандарти) бухгалтерського облiку та iншi нормативно-правовi акти Мiнiстерства фiнансiв України щодо
порядку ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, а також методичнi документи
мiнiстерства та iнших центральних органiв виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; основи технологiї виробництва продукцiї, порядок
оформлення операцiй i органiзацiю документообiгу за роздiлами облiку, форми та порядок розрахункiв,
порядок приймання, зарахування на баланс, зберiгання i витрат коштiв, товарно-матерiальних та iнших
цiнностей; правила проведення iнвентаризацiй активiв та зобов'язань; економiку, органiзацiю виробництва,

працi та управлiння; податкову справу; основи цивiльного права; трудове, фiнансове, господарське
законодавство.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Голова наглядової ради
Кожушок Олег Денисович

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

24
ЗАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" - директор
департаменту стратегії та організації взаємодії з вугільними
підприємствами.
25.02.2013 3 роки

ЕК 675129 20.11.1997 Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в
Луганській обл.
1965
Ворошиловградський промислово-економічний технікум, 1984
р., гірнича електромеханіка, гірничий технік-електромеханік;
Санкт-Петербурзький орденів Леніна, Жовтневої Революції та
Трудового Червоного Знамені гірничий інститут ім. Г. В.
Плеханова, 1992 р., будівництво підземних споруд та шахт,
гірничий інженер-будівник

8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Голова наглядової ради Кожушок Олег Денисович був обраний на посаду згідно Протоколу №
1/2013 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ" від 25.02.2013р. строком на 3 роки замість Старікова Олександра Петровича.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: ТОВ "ВК "Луганськвуглекокс" директор; ЗАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" директор департаменту стратегії та організації
взаємодії з вугільними підприємствами.
З 01.11.2010р. по теперешнiй час працює в ПрАО "Донецьксталь" - металургiйний завод", яке розташоване
за адресою: м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122: директор департаменту інноваційних технологій
використання природних ресурсів.
Не обіймає посади на інших підприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагороди, як Голова наглядової ради в грошовiй формi за 2013 році не отримував. Винагороди в
натуральнiй формi не отримував.

Голова Наглядової ради дiє на пiдстввi Статуту Товариства, а саме:
- організовує її роботу;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- відкриває загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не
передбачено Статутом;
- здійснює підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів під час обрання лічильної комісії;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та
іншими внутрішніми документами Товариства.
До компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими
регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів в
порядку, передбаченому пунктом 9.1.21. цього Статуту;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або
за пропозицією Генерального директора, Ревізійної комісії, а також в інших, передбачених Статутом
випадках;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також підготовка пропозицій
загальним зборам акціонерів щодо прийняття рішень про анулювання раніше викуплених Товариством
акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;
10) прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його
повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,

прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної
відповідальності відповідно до закону;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів в межах шестимісячного строку після закінчення звітного року;
14) визначення дати складання в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України, переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право
брати в них участь;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про
заснування інших юридичних осіб; про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій,
представництв, інших відокремлених підрозділів; затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки
участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення
участі Товариства в інших юридичних особах;
16) вирішення питань про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, а також
затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, якщо акціонерному товариству, до
якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, й приєднання не
спричиняє необхідності внесення змін до статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється
приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту;
18) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів або
вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод):
- на еквівалентну суму, яка не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства; або
- укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої
(яких) вартість правочину перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або
- якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же
контрагентом, перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
а також попереднє погодження видачі Генеральним директором Товариства довіреностей будь-яким особам
на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або
які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або
в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
в ході або за результатами яких Товариство видає векселі чи передає належні Товариству векселі та
облігації іншим особам , а також
попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод; попереднє погодження видачі від імені Товариства
векселів чи передавати належні Товариству векселі іншим особам
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
23) надсилання в порядку, передбаченому Статутом або Законом України "Про акціонерні товариства",
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно
до статті 13 цього Статуту;
24) підготовка рекомендацій для прийняття загальними зборами Товариства рішень щодо:
- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;

- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача
простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати
участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;
- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;
- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;
- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або Статутом.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член наглядової ради
Яйцов Олександр Олексiйович

ВВ 957581 19.09.1999 Червоногвардiйським РВ УМВС
України у Длнецькiй обл.
1962
Донецький полiтехнiчний iнститут, економiка гiрної
промисловостi
29
ЗАТ "ДМЗ", в.о.директора департаменту стратегії та
організації взаємодії з вугільними підприємствами.
25.02.2013 3 роки

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Член наглядової ради Яйцов Олександр Олексiйович був переобраний на посаду згідно Протоколу
№ 1/2013 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ" від 25.02.2013р. строком на 3 роки.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років:ЗАТ "ДМЗ", заступник директора
департаменту стратегії та організації взаємодії з вугільними підприємствами;ЗАТ "ДМЗ", в.о.директора
департаменту стратегії та організації взаємодії з вугільними підприємствами.
З 01.11.2010р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод",
яке
розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I. Ткаченка, 122: директор департаменту стратегiї та организацiї
взаємодiї з вугiльними пiдприємствами.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагороду, як Член наглядової ради за 2013 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримував.
Не обіймає посади на інших підприємствах.

До компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів в
порядку, передбаченому пунктом 9.1.21. цього Статуту;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або
за пропозицією Генерального директора, Ревізійної комісії, а також в інших, передбачених Статутом
випадках;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також підготовка пропозицій
загальним зборам акціонерів щодо прийняття рішень про анулювання раніше викуплених Товариством
акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;
10) прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його
повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,
прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної
відповідальності відповідно до закону;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів в межах шестимісячного строку після закінчення звітного року;
14) визначення дати складання в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України, переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право
брати в них участь;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про
заснування інших юридичних осіб; про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій,
представництв, інших відокремлених підрозділів; затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки
участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення
участі Товариства в інших юридичних особах;
16) вирішення питань про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, а також
затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, якщо акціонерному товариству, до
якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, й приєднання не
спричиняє необхідності внесення змін до статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється
приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту;
18) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів або
вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод):
- на еквівалентну суму, яка не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства; або
- укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої
(яких) вартість правочину перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або
- якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же
контрагентом, перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
а також попереднє погодження видачі Генеральним директором Товариства довіреностей будь-яким особам
на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або
які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або
в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
в ході або за результатами яких Товариство видає векселі чи передає належні Товариству векселі та
облігації іншим особам , а також
попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод; попереднє погодження видачі від імені Товариства
векселів чи передавати належні Товариству векселі іншим особам

20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
23) надсилання в порядку, передбаченому Статутом або Законом України "Про акціонерні товариства",
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно
до статті 13 цього Статуту;
24) підготовка рекомендацій для прийняття загальними зборами Товариства рішень щодо:
- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;
- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача
простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати
участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;
- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;
- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;
- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або Статутом.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який

Член наглядової ради
Оліщук Людмила Дмитрівна
ВВ 612082 06.11.1998 Куйбишевським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькій області
1955
Івано-Франковський державний технічний університет нафти
та газу, економіст
20
ПрАТ "ДМЗ", директор департаменту розробки програм
менеджменту персоналу.
25.02.2013 3 роки

обрано
9) опис Член наглядової ради Оліщук Людмила Дмитрівна була переобрана на посаду згідно Протоколу №
1/2013 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ" від 25.02.2013р. строком на 3 роки.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: ЗАТ "ДМЗ", директор департаменту
соціального розвитку та корпоративної культури; з 01.06.2009р. по 12.03.2014р. - ЗАТ "ДМЗ" , ПрАТ
"ДМЗ", директор департаменту розробки програм менеджменту персоналу.
З 13.03.2014р. працює в ПрАО "Донецьксталь" - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м.
Донецьк, вул. I. Ткаченка, 122 , заступник директора з фінансування інвестиційно -інноваційних проектів.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагороду, як Член наглядової ради за 2013 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала.
Не обіймає посади на інших підприємствах.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів в
порядку, передбаченому пунктом 9.1.21. цього Статуту;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або
за пропозицією Генерального директора, Ревізійної комісії, а також в інших, передбачених Статутом
випадках;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також підготовка пропозицій
загальним зборам акціонерів щодо прийняття рішень про анулювання раніше викуплених Товариством
акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;
10) прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його
повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,
прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної
відповідальності відповідно до закону;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів в межах шестимісячного строку після закінчення звітного року;
14) визначення дати складання в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України, переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право
брати в них участь;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про
заснування інших юридичних осіб; про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій,
представництв, інших відокремлених підрозділів; затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки
участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення
участі Товариства в інших юридичних особах;
16) вирішення питань про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, а також
затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, якщо акціонерному товариству, до
якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, й приєднання не
спричиняє необхідності внесення змін до статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється
приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту;
18) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів або
вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод):
- на еквівалентну суму, яка не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства; або
- укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої
(яких) вартість правочину перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або
- якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же
контрагентом, перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;

а також попереднє погодження видачі Генеральним директором Товариства довіреностей будь-яким особам
на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або
які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або
в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
в ході або за результатами яких Товариство видає векселі чи передає належні Товариству векселі та
облігації іншим особам , а також
попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод; попереднє погодження видачі від імені Товариства
векселів чи передавати належні Товариству векселі іншим особам
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
23) надсилання в порядку, передбаченому Статутом або Законом України "Про акціонерні товариства",
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно
до статті 13 цього Статуту;
24) підготовка рекомендацій для прийняття загальними зборами Товариства рішень щодо:
- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;
- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача
простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати
участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;
- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;
- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;
- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або Статутом.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член наглядової ради
Онiщенко Свiтлана Федорiвна

ВА 367259 19.06.1996 Куйбишевським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькiй областi
1956
Днiпропетровський металургiйний iнститут, iнженер металург
15
ТОВ "Група "Енерго",директор дирекції з економіки

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.02.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Член наглядової ради Онiщенко Свiтлана Федорiвна була переобрана на посаду згідно Протоколу
№ 1/2013 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ" від 25.02.2013р. строком на 3 роки.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: ТОВ "Група "Енерго",директор дирекції з
економіки.
З 02.06.2009р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод", яке розташоване
за адресою: м. Донецьк, вул. I. Ткаченка, 122: директор дирекцiї з економiки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2013 рiк не отримувала. Винагороди в
натуральнiй формi не отримувала.
Не обіймає посади на інших підприємствах.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів в
порядку, передбаченому пунктом 9.1.21. цього Статуту;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або
за пропозицією Генерального директора, Ревізійної комісії, а також в інших, передбачених Статутом
випадках;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також підготовка пропозицій
загальним зборам акціонерів щодо прийняття рішень про анулювання раніше викуплених Товариством
акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;
10) прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його
повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,
прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної
відповідальності відповідно до закону;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів в межах шестимісячного строку після закінчення звітного року;
14) визначення дати складання в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України, переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право
брати в них участь;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про
заснування інших юридичних осіб; про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій,
представництв, інших відокремлених підрозділів; затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки
участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення
участі Товариства в інших юридичних особах;

16) вирішення питань про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, а також
затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, якщо акціонерному товариству, до
якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, й приєднання не
спричиняє необхідності внесення змін до статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється
приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту;
18) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів або
вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод):
- на еквівалентну суму, яка не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства; або
- укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої
(яких) вартість правочину перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або
- якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же
контрагентом, перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
а також попереднє погодження видачі Генеральним директором Товариства довіреностей будь-яким особам
на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або
які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або
в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
в ході або за результатами яких Товариство видає векселі чи передає належні Товариству векселі та
облігації іншим особам , а також
попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод; попереднє погодження видачі від імені Товариства
векселів чи передавати належні Товариству векселі іншим особам
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
23) надсилання в порядку, передбаченому Статутом або Законом України "Про акціонерні товариства",
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно
до статті 13 цього Статуту;
24) підготовка рекомендацій для прийняття загальними зборами Товариства рішень щодо:
- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;
- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача
простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати
участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;

- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;
- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;
- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або Статутом.

Член наглядової ради
1) посада
Падалка Інна Василівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВВ 223109 27.01.1998 Червоногвардійським РВ УМВС
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
України в Донецькiй област
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1960
4) рік народження**
Харківський юридичний інститут, правознавство
5) освіта**
10
6) стаж керівної роботи (років)**
СП "Концерн "Енерго" - заступник директора дирекції.
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.02.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Член наглядової ради Падалка Інна Василівна була переобрана на посаду згідно Протоколу №
1/2013 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ" від 25.02.2013р. строком на 3 роки.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років:з 02.04.2007р. по теперешнiй час працює в
ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I. Ткаченка,
122: заступник директора дирекцiї з управлiння власнiстю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2013 рiк не отримувала. Винагороди в
натуральнiй формi не отримувала.
Не обіймає посади на інших підприємствах.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів в
порядку, передбаченому пунктом 9.1.21. цього Статуту;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або
за пропозицією Генерального директора, Ревізійної комісії, а також в інших, передбачених Статутом
випадках;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також підготовка пропозицій
загальним зборам акціонерів щодо прийняття рішень про анулювання раніше викуплених Товариством
акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;
10) прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його
повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,

прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної
відповідальності відповідно до закону;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів в межах шестимісячного строку після закінчення звітного року;
14) визначення дати складання в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України, переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право
брати в них участь;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про
заснування інших юридичних осіб; про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій,
представництв, інших відокремлених підрозділів; затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки
участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення
участі Товариства в інших юридичних особах;
16) вирішення питань про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, а також
затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, якщо акціонерному товариству, до
якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, й приєднання не
спричиняє необхідності внесення змін до статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється
приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту;
18) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів або
вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод):
- на еквівалентну суму, яка не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства; або
- укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої
(яких) вартість правочину перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або
- якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же
контрагентом, перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
а також попереднє погодження видачі Генеральним директором Товариства довіреностей будь-яким особам
на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або
які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або
в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
в ході або за результатами яких Товариство видає векселі чи передає належні Товариству векселі та
облігації іншим особам , а також
попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод; попереднє погодження видачі від імені Товариства
векселів чи передавати належні Товариству векселі іншим особам
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
23) надсилання в порядку, передбаченому Статутом або Законом України "Про акціонерні товариства",
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно
до статті 13 цього Статуту;
24) підготовка рекомендацій для прийняття загальними зборами Товариства рішень щодо:
- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;

- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача
простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати
участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;
- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;
- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;
- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або Статутом.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член наглядової ради
Демченко Олександр Віталійович

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

9
ПрАТ "Донецксталь - металургiйний завод", заступник
директора департаменту стратегії та організації взаємодії з
вугільними підприємствами.
25.02.2013 3 роки

ВА 121322 21.06.1995 Димитровським МВ УМВС України в
Донецькій обл.
1978
Національна гірнича академія України, економіка підприємств,
економіст;
Донецький національний технічний університет, спеціаліст з
обліку та аудиту

8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Член наглядової ради Демченко Олександр Віталійович був переобраний на посаду згідно
Протоколу № 1/2013 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" від 25.02.2013р. строком на 3 роки.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років:ПрАО "Донецксталь - металургiйний
завод", заступник директора департаменту стратегії та організації взаємодії з вугільними підприємствами.
З 02.07.2013р. та по теперешнiй час працює в ПАТ "ШУ "Покровське" першим заступником директора з
економіки та фінансів.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2013 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй
формi не отримував.
Не обіймає посади на інших підприємствах.
До компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів в
порядку, передбаченому пунктом 9.1.21. цього Статуту;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або
за пропозицією Генерального директора, Ревізійної комісії, а також в інших, передбачених Статутом
випадках;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також підготовка пропозицій
загальним зборам акціонерів щодо прийняття рішень про анулювання раніше викуплених Товариством
акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;
10) прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його
повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,
прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної
відповідальності відповідно до закону;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів в межах шестимісячного строку після закінчення звітного року;
14) визначення дати складання в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України, переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право
брати в них участь;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про
заснування інших юридичних осіб; про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій,
представництв, інших відокремлених підрозділів; затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки
участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення
участі Товариства в інших юридичних особах;
16) вирішення питань про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, а також
затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, якщо акціонерному товариству, до
якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, й приєднання не
спричиняє необхідності внесення змін до статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється
приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту;
18) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів або
вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод):
- на еквівалентну суму, яка не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства; або
- укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої
(яких) вартість правочину перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або
- якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же
контрагентом, перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
а також попереднє погодження видачі Генеральним директором Товариства довіреностей будь-яким особам
на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або
які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або
в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
в ході або за результатами яких Товариство видає векселі чи передає належні Товариству векселі та
облігації іншим особам , а також

попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод; попереднє погодження видачі від імені Товариства
векселів чи передавати належні Товариству векселі іншим особам
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
23) надсилання в порядку, передбаченому Статутом або Законом України "Про акціонерні товариства",
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно
до статті 13 цього Статуту;
24) підготовка рекомендацій для прийняття загальними зборами Товариства рішень щодо:
- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;
- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача
простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати
участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;
- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;
- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;
- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або Статутом.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та

Член наглядової ради
Крамарова Світлана Ігорівна

ВВ 213489 14.01.1998 Димитровським МВ УМВС України в
Донецькій обл.
1969
Донецький полiтехнiчний iнститут, гірничий інженер
13
ПАО "ШУ "Покровське", заступник генерального директора з

кадрів.
попередня посада, яку займав**
25.02.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Член наглядової ради Крамарова Світлана Ігорівна була переобрана на посаду згідно Протоколу №
1/2013 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ" від 25.02.2013р. строком на 3 роки.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: ВАТ "ВК "Шахта "КрасноармійськаЗахідна № 1", заступник генерального директора з кадрів; ПАО "ШУ "Покровське", заступник
генерального директора з кадрів, заступник генерального директора з персоналу.
З 27.02.2013р. по теперешнiй час працює в ПАО "ШУ "Покровське", яке розташоване за адресою : 85300,
м.Красноармійськ, пл.Шибанкова, 1а, заступник директора з персоналу та кадрового забезпечення.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2013 рiк не отримувала. Винагороди в
натуральнiй формi не отримувала.
Не обіймає посади на інших підприємствах.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів в
порядку, передбаченому пунктом 9.1.21. цього Статуту;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або
за пропозицією Генерального директора, Ревізійної комісії, а також в інших, передбачених Статутом
випадках;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також підготовка пропозицій
загальним зборам акціонерів щодо прийняття рішень про анулювання раніше викуплених Товариством
акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про
акціонерні товариства";
8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,
встановлення розміру та видів його винагороди та компенсацій;
10) прийняття рішень про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його
повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,
прийняття рішень про притягнення Генерального директора до майнової чи дисциплінарної
відповідальності відповідно до закону;
11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні
товариства";
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів в межах шестимісячного строку після закінчення звітного року;
14) визначення дати складання в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України, переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право
брати в них участь;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про
заснування інших юридичних осіб; про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій,
представництв, інших відокремлених підрозділів; затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки
участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення
участі Товариства в інших юридичних особах;
16) вирішення питань про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, а також
затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, якщо акціонерному товариству, до
якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, й приєднання не
спричиняє необхідності внесення змін до статуту акціонерного товариства, до якого здійснюється
приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту;
18) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів або
вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод):
- на еквівалентну суму, яка не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства; або
- укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої
(яких) вартість правочину перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або

- якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же
контрагентом, перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
а також попереднє погодження видачі Генеральним директором Товариства довіреностей будь-яким особам
на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод;
19) прийняття рішень про надання Генеральному директору, його заступникам або іншим особам, що
уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів
(контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів
відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства:
предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або
які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання
фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або
в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або
в ході або за результатами яких Товариство видає векселі чи передає належні Товариству векселі та
облігації іншим особам , а також
попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені
Товариства таких договорів (контрактів) та угод; попереднє погодження видачі від імені Товариства
векселів чи передавати належні Товариству векселі іншим особам
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або
депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
23) надсилання в порядку, передбаченому Статутом або Законом України "Про акціонерні товариства",
пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно
до статті 13 цього Статуту;
24) підготовка рекомендацій для прийняття загальними зборами Товариства рішень щодо:
- внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу;
- розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства;
- затвердженням річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,
кошторисів на наступні періоди;
- стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів;
- затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення
порядку покриття збитків;
- погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства;
25) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та
ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення
кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача
простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до
компетенції загальних зборів Товариства;
26) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного
загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських
товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати
участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") по проектах
рішень про:
- визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ;
- реорганізацію, ліквідацію ДЗТ;
- визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове
припинення їхніх повноважень;
- визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав,
що надаються цими акціями;
- збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом
розміщення додаткових акцій;
- розміщення цінних паперів ДЗТ;
- дроблення, консолідацію акцій ДЗТ;
- схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ;
- участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи
або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах
юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної
особи;
- здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю
відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного
будівництва;

- внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ;
- визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом
України "Про акціонерні товариства" або Статутом.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Голова ревiзiйної комiсiї
Шельтик Юлія Григорівна

ВЕ 951883 10.02.2004 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькій області
1968
Донецький державний университет, економіка та планування
матеріально-технічного забезпечення, економіст
7
ЗАТ "Донецьксталь-МЗ" , завідуючий сектором.

6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
24.04.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Голова ревiзiйної комiсiї Шельтик Юлія Григорівна була переобрана на посаду згідно Протоколу
загальних зборів № 2/2013 від 24.04.2013р. та Протоколу засідання ревізійної комісії від 24.04.2013р. строком
на 3 роки.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: : з 02.04.2007р. по теперешнiй час працює у
ПрАО "Донецксталь - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I.Ткаченко, 122:
заступником директора дирекції з внутрiшнього контролю та аудиту.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обіймає посади на інших підприємствах.
Голова ревiзiйної комiсiї у 2013 р. винагороди в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала.
Голова ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства. Ревiзiйна комiсiя готує
висновки на пiдставi рiчних звiтiв i балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв
Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового
скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, якщо
виникла погроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, здiйсненi посадовими особами. Ревiзiйна
комiсiя має право:
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних
зборів.
- проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року,
якщо інший строк не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням
загальних зборів.
- бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом
дорадчого голосу.
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми
положеннями Товариства.

Член ревiзiйної комiсiї
1) посада
Мамонтова Олена Михайлівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВВ 659193 10.12.1998 Ворошиловським РВ УМВС України м.
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Донецьк
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1960
4) рік народження**
Донецький інститут радянської торгівлі
5) освіта**
15
6) стаж керівної роботи (років)**
ЗАТ "Донецьксталь-МЗ", заступник головного бухгалтера.
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
24.04.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Член ревiзiйної комiсiї Мамонтова Олена Михайлівна була переобрана на посаду згідно Протоколу
загальних зборів № 2/2013 від 24.04.2013р. строком на 3 роки.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: з 01.06.2009р. по теперешнiй час працює у
ПрАО "Донецксталь - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I.Ткаченко, 122:
заступник директора дирекції обліку та звітності.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Змін на посаді протягом року не відбувалось.

Не обіймає посади на інших підприємствах.
Член ревiзiйної комiсiї у 2013 р. винагороди в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала.
Член ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства. Ревiзiйна комiсiя готує
висновки на пiдставi рiчних звiтiв i балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв
Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового
скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, якщо
виникла погроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, здiйсненi посадовими особами. Ревiзiйна
комiсiя має право:
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних
зборів.
- проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року,
якщо інший строк не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням
загальних зборів.
- бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом
дорадчого голосу.
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми
положеннями Товариства.

Член ревiзiйної комiсiї
1) посада
Хворостяна Лариса Олександрівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВЕ 259585 21.08.2001 Красноармійським МВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Донецькій області.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1953
4) рік народження**
Донецький державний університет, економіст
5) освіта**
34
6) стаж керівної роботи (років)**
ВАТ "Трест "Красноармійськшахтобуд" - головний бухгалтер.
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
24.04.2013 3 роки
8) дата обрання та термін, на який
обрано
9) опис Член ревiзiйної комiсiї Хворостяна Лариса Олександрівна була переобрана на посаду згідно
Протоколу загальних зборів № 2/2013 від 24.04.2013р. строком на 3 роки.
Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: ДВАТ "Трест "Красноармійськшахтобуд"
- головний бухгалтер; ВАТ "Трест "Красноармійськшахтобуд" - головний бухгалтер.
З 11.01.2010р. по теперешнiй час працює в ПАО "ШУ "Покровське", яке розташоване за адресою: 85300,
м.Красноармійськ, пл.Шибанкова, 1а. Заступник головного бухгалтера з методології.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Не обіймає посади на інших підприємствах.
Член ревiзiйної комiсiї у 2013 р. винагороди в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала.

Член ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства. Ревiзiйна комiсiя готує
висновки на пiдставi рiчних звiтiв i балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв
Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового
скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, якщо
виникла погроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, здiйсненi посадовими особами. Ревiзiйна
комiсiя має право: - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання
позачергових загальних зборів.
- проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року,
якщо інший строк не передбачено Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням
загальних зборів.
- бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом
дорадчого голосу.
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у
випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми
положеннями Товариства.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

ПрАО "Донецьксталь"металургiйний завод"

30939178

83062 Донецька область д/н мiсто
Донецьк вул. I.Ткаченко, 122

484869489

57.141954528361

484869489

0

0

0

FINTEST TRADING CO
LIMITED

НЕ51541

Кiпр 1070 д/н Nicosia
Kallipoleos&Damaskinou 1, office 302

346606940

40.847688819401

346606940

0

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Усього 831476429

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні
97.989643347762

831476429

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

25.02.2013
Дата проведення
98.011068509726
Кворум зборів
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
2. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
3. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради Товариства i визначення особи,
уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства.
6. Прийняття рiшення про схвалення, погодження умов та виконання укладених Емiтентом фiнансових
документiв (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фiнансування, договорiв
про внесення змiн до iснуючих кредитних договорiв, тощо) та договорiв забезпечення (договору поруки,
iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо) та/або надання попередньої згоди та
погодження умов укладання таких правочинiв.
7. Про обрання особи уповноваженої на пiдписання фiнансових документiв (договору про отримання
структурованого кредиту передекспортного фiнансування, договорiв про внесення змiн до iснуючих
кредитних договорiв, тощо) та договорiв забезпечення (договору поруки, iпотеки, застави, договорiв про
право договiрного списання, тощо).
8. Про вчинення Товариством значних правочинiв: договорiв забезпечення (поруки, iпотеки, застави
рухомого майна, вiдступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштiв на
банкiвських рахунках, договорiв про право договiрного списання тощо) за кредитним договором (позики)
на передекспортне фiнансування та iнших пов'язаних з цим документiв фiнансового характеру (надалi "Фiнансовi Документи").
9. Про уповноваження особи на укладення вiд iменi Товариства Фiнансових Документiв та вчинення
iнших пов'язаних дiй.
10. Про схвалення рiшення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або iншого забезпечення)
для забезпечення виконання всiх платiжних зобов'язань iноземної пов'язаної особи, спецiально створеної
iноземної компанiї або iншої iноземної компанiї (надалi - "Емiтент") за (i) борговими цiнними паперами
(облiгацiями) Емiтента (надалi - "Облiгацiї"), що плануються до випуску та розмiщення Емiтентом на
мiжнародних ринках капiталу в межах програми випуску та обслуговування Облiгацiй, iз загальним
лiмiтом не бiльше 500 (п'ятсот) мiльйонiв доларiв США, процентною ставкою не бiльше 12% рiчних i
термiнами погашення не бiльше 5 рокiв, а також на iнших умовах, передбачених вiдповiдними
Облiгацiями, та (ii) договором про довiрче управлiння мiж Емiтентом та Товариством та/або iншими
особами у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облiгацiй (надалi "Договiр про Довiрче Управлiння"); а також схвалення рiшення про укладання Товариством будь-яких
iнших договорiв i документiв, якi повиннi укладатися або пiдписуватися Товариством згiдно з або у
зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облiгацiй, включаючи, але не
обмежуючись, дилерський договiр, кредитний договiр з Емiтентом або з особою, пов'язаною з Емiтентом
або з особою, пов'язаною з Товариством, або з iншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах,
якi вiдповiдають умовам, передбаченим вiдповiдними Облiгацiями, розрахунково-агентський договiр,
договiр про пiдписку, агентський договiр; та схвалення рiшення про укладення та пiдписання Товариством
будь-яких iнших договорiв з метою забезпечення виконання зобов'язань Емiтента за Облiгацiями та за
Договором про Довiрче Управлiння, а також схвалення рiшення про здiйснення та виконання Товариством
будь-яких зобов'язань та операцiй за такими договорами (надалi разом "Договори щодо випуску та
обслуговуванням випуску Облiгацiй").
11. Про обрання особи уповноваженої на пiдписання Договорiв щодо випуску та обслуговування випуску
Облiгацiй.
12. Про визнання Положення про генерального директора Товариства таким, що втратило чиннiсть.
13. Про затвердження Положення про директора Товариства.
14. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.
15. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори Товариства.
16. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
17. Про внесення змiн та доповнень до Положення про порядок викупу й обов'язковiсть викупу
Товариством випущених ним акцiй та також про порядок придбання акцiй у результатi придбання
контрольного пакету акцiй.
18. Про внесення змiн та доповнень до Положення про порядок затвердження значних правочинiв та
правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть Товариства.
Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - Наглядова рада.
СЛУХАЛИ:
З першого питання порядку денного: "Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За першим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831650229 голосiв, що складає 99,99904 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 2 штуки бюлетенiв, в яких визначено 8000 голосiв, що складає 0,00096% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З другого питання порядку денного: "Про внесення змiн до Статуту Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За другим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 19 штук бюлетенiв, в яких визначено 831654229 голосiв, що складає 99,99952 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З третього питання порядку денного: "Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За третiм питанням порядку денного:
"ЗА" подано 19 штук бюлетенiв, в яких визначено 831654229 голосiв, що складає 99,99952 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З четвертого питання порядку денного: "Про обрання членiв Наглядової ради Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За четвертим питанням порядку денного:
Кiлькiсть голосiв, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:
Кожушок Олег Денисович 831 631 397 голосiв
Яйцов Олександр Олексiйович 831 639 073 голосiв
Онiщенко Свiтлана Федорiвна 831 639 073 голосiв
Олiщук Людмила Дмитрiвна 831 639 073 голосiв
Демченко Олександр Вiталiйович 831 639 073 голосiв
Падалка Iнна Василiвна 831 660 633 голосiв
Крамарова Свiтлана Iгорiвна 831 663 153 голосiв

СЛУХАЛИ:
З п'ятого питання порядку денного: "Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради
Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За п'ятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831651149 голосiв, що складає 99,99915 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3080 голосiв, що складає 0,00037% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З шостого питання порядку денного: "Прийняття рiшення про схвалення, погодження умов та виконання
укладених Емiтентом фiнансових документiв (договору про отримання структурованого кредиту
передекспортного фiнансування, договорiв про внесення змiн до iснуючих кредитних договорiв, тощо) та
договорiв забезпечення (договору поруки, iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання,
тощо) та/або надання попередньої згоди та погодження умов укладання таких правочинiв".
ГОЛОСУВАЛИ:
За шостим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 9 штук бюлетенiв, в яких визначено 346634220 голосiв, що складає 41,67989 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенiв, в яких визначено 125000 голосiв, що складає 0,01503% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 8 штук бюлетенiв, в яких визначено 484895009 голосiв, що складає
58,30460% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З сьомого питання порядку денного: "Про обрання особи уповноваженої на пiдписання фiнансових
документiв (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фiнансування, договорiв
про внесення змiн до iснуючих кредитних договорiв, тощо) та договорiв забезпечення (договору поруки,
iпотеки, застави, договорiв про право договiрного списання, тощо)".
ГОЛОСУВАЛИ:
За сьомим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 9 штук бюлетенiв, в яких визначено 346634220 голосiв, що складає 41,67989 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенiв, в яких визначено 125000 голосiв, що складає 0,01503% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 8 штук бюлетенiв, в яких визначено 484895009 голосiв, що складає
58,30460% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З восьмого питання порядку денного: "Про вчинення Товариством значних правочинiв: договорiв
забезпечення (поруки, iпотеки, застави рухомого майна, вiдступлення/застави майнових прав по
контрактах, застави прав щодо коштiв на банкiвських рахунках, договорiв про право договiрного списання
тощо) за кредитним договором (позики) на передекспортне фiнансування та iнших пов'язаних з цим
документiв фiнансового характеру (надалi - "Фiнансовi Документи")".
ГОЛОСУВАЛИ:
За восьмим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831651149 голосiв, що складає 99,99915 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй,
та становить 98, 01023 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3080 голосiв, що складає 0,00037% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З дев'ятого питання порядку денного: "Про уповноваження особи на укладення вiд iменi Товариства
Фiнансових Документiв та вчинення iнших пов'язаних дiй".
ГОЛОСУВАЛИ:
За дев'ятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831651149 голосiв, що складає 99,99915 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3080 голосiв, що складає 0,00037% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З десятого питання порядку денного: "Про схвалення рiшення про надання Товариством забезпечення
(поруки та/або iншого забезпечення) для забезпечення виконання всiх платiжних зобов'язань iноземної
пов'язаної особи, спецiально створеної iноземної компанiї або iншої iноземної компанiї (надалi "Емiтент") за (i) борговими цiнними паперами (облiгацiями) Емiтента (надалi - "Облiгацiї"), що
плануються до випуску та розмiщення Емiтентом на мiжнародних ринках капiталу в межах програми
випуску та обслуговування Облiгацiй, iз загальним лiмiтом не бiльше 500 (п'ятсот) мiльйонiв доларiв
США, процентною ставкою не бiльше 12% рiчних i термiнами погашення не бiльше 5 рокiв, а також на
iнших умовах, передбачених вiдповiдними Облiгацiями, та (ii) договором про довiрче управлiння мiж
Емiтентом та Товариством та/або iншими особами у зв'язку з запровадженням програми з випуску та
обслуговуванням випуску Облiгацiй (надалi - "Договiр про Довiрче Управлiння"); а також схвалення
рiшення про укладання Товариством будь-яких iнших договорiв i документiв, якi повиннi укладатися або
пiдписуватися Товариством згiдно з або у зв'язку з запровадженням програми з випуску та
обслуговуванням випуску Облiгацiй, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договiр, кредитний
договiр з Емiтентом або з особою, пов'язаною з Емiтентом або з особою, пов'язаною з Товариством, або з
iншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, якi вiдповiдають умовам, передбаченим
вiдповiдними Облiгацiями, розрахунково-агентський договiр, договiр про пiдписку, агентський договiр; та
схвалення рiшення про укладення та пiдписання Товариством будь-яких iнших договорiв з метою
забезпечення виконання зобов'язань Емiтента за Облiгацiями та за Договором про Довiрче Управлiння, а
також схвалення рiшення про здiйснення та виконання Товариством будь-яких зобов'язань та операцiй за
такими договорами (надалi разом "Договори щодо випуску та обслуговуванням випуску Облiгацiй")".
ГОЛОСУВАЛИ:
За десятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831651149 голосiв, що складає 99,99915 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй,
та становить 98, 01023 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3080 голосiв, що складає 0,00037% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З одинадцятого питання порядку денного: "Про обрання особи уповноваженої на пiдписання Договорiв
щодо випуску та обслуговування випуску Облiгацiй".
ГОЛОСУВАЛИ:
За одинадцятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831651149 голосiв, що складає 99,99915 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3080 голосiв, що складає 0,00037% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З дванадцятого питання порядку денного: "Про визнання Положення про генерального директора
Товариства таким, що втратило чиннiсть".
ГОЛОСУВАЛИ:
За дванадцятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831651149 голосiв, що складає 99,99915 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3080 голосiв, що складає 0,00037% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З тринадцятого питання порядку денного: "Про затвердження Положення про директора Товариства".
Головуючий доповiв, що у зв'язку iз прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та оптимiзацiєю
органiзацiйної структури управлiння Товариством, виникла необхiднiсть внесення змiн до внутрiшнiх
положень Товариства i запропонував Зборам прийняти рiшення, викладене у проектi рiшення, а саме:
13. Затвердити Положення про директора Публiчного акцiонерного товариства "Шахтоуправлiння
"Покровське". Уповноважити голову Зборiв пiдписати затверджене Положення про директора Публiчного
акцiонерного товариства "Шахтоуправлiння "Покровське".
ГОЛОСУВАЛИ:
За тринадцятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 17 штук бюлетенiв, в яких визначено 831647309 голосiв, що складає 99,99869 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штуку бюлетенiв, в яких визначено 3080 голосiв, що складає 0,00037%
вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
Визнано недiйсним 1 бюлетень в якому визначено 3840 голосiв, що складає 0,00046% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З чотирнадцятого питання порядку денного: "Про внесення змiн та доповнень до Положення про
Наглядову раду Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За чотирнадцятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831651149 голосiв, що складає 99,99915 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3080 голосiв, що складає 0,00037% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З п'ятнадцятого питання порядку денного: "Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi
збори Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За п'ятнадцятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831651149 голосiв, що складає 99,99915 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3080 голосiв, що складає 0,00037% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З шiстнадцятого питання порядку денного: "Про внесення змiн та доповнень до Положення про Ревiзiйну
комiсiю Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За шiстнадцятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831651149 голосiв, що складає 99,99915 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3080 голосiв, що складає 0,00037% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З сiмнадцятого питання порядку денного: "Про внесення змiн та доповнень до Положення про порядок
викупу й обов'язковiсть викупу Товариством випущених ним акцiй та також про порядок придбання акцiй
у результатi придбання контрольного пакету акцiй".
ГОЛОСУВАЛИ:
За сiмнадцятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831651149 голосiв, що складає 99,99915 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
Неможливо визначити волевиявлення акцiонера: 1 бюлетень, в якому визначено 3080 голосiв, що складає
0,00037% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З вiсiмнадцятого питання порядку денного: "Про внесення змiн та доповнень до Положення про порядок
затвердження значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За вiсiмнадцятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 18 штук бюлетенiв, в яких визначено 831651149 голосiв, що складає 99,99915 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3080 голосiв, що складає 0,00037% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенiв, в якому визначено 4000 голосiв, що складає 0,00048% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

24.04.2013
Дата проведення
98.139239650393
Кворум зборів
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження
висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012рiк.

6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
7. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
8. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї Товариства i визначення особи,
уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше
як одного року з дати прийняття рiшення.
Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило.
СЛУХАЛИ:
З першого питання порядку денного: "Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За першим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 9 штук бюлетенiв, в яких визначено 832743166 голосiв, що складає 99,99968 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 2 640 голосiв, що складає 0,00032% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З другого питання порядку денного: "Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту".
ГОЛОСУВАЛИ:
За другим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 10 штук бюлетенiв, в яких визначено 832745806 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З третього питання порядку денного: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту".
ГОЛОСУВАЛИ:
За третiм питанням порядку денного:
"ЗА" подано 10 штук бюлетенiв, в яких визначено 832745806 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З четвертого питання порядку денного: "Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї".
ГОЛОСУВАЛИ:
За четвертим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 9 штук бюлетенiв, в яких визначено 831503829 голосiв, що складає 99,85086 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 1241977 голосiв, що складає 0,14914% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З п'ятого питання порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012рiк".
ГОЛОСУВАЛИ:
За п'ятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 9 штук бюлетенiв, в яких визначено 831503829 голосiв, що складає 99,85086 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 1241977 голосiв, що складає 0,14914% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З шостого питання порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За шостим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 831494609 голосiв, що складає 99,84975 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 3 штуки бюлетенiв, в яких визначено 1251197 голосiв, що складає 0,15025% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З сьомого питання порядку денного: "Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За сьомим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 10 штук бюлетенiв, в яких визначено 832745806 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
СЛУХАЛИ:
З восьмого питання порядку денного: "Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За восьмим питанням порядку денного:
Кiлькiсть голосiв, що набрали кандидати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:
Шельтик Юлiя Григорiвна 832745806 голосiв
Мамонтова Олена Михайлiвна 832745806 голосiв
Хворостяна Лариса Олександрiвна 832745806 голосiв
Члени Ревiзiйної комiсiї є обраними, а Ревiзiйна комiсiя є сформованою.
СЛУХАЛИ:
З дев'ятого питання порядку денного: "Про затвердження умов договорiв iз членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства i визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання вiд iменi Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За дев'ятим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 9 штук бюлетенiв, в яких визначено 831503829 голосiв, що складає 99,85086 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штуку бюлетенiв, в яких визначено 1241977 голосiв, що складає
0,14914% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З десятого питання порядку денного: "Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення".
ГОЛОСУВАЛИ:
За десятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 831494609 голосiв, що складає 99,84975 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй,
та становить 97,99179 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенiв, в яких визначено 1244617 голосiв, що складає 0,14946% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 6580 голосiв, що складає 0,00079% вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

31.07.2013
Дата проведення
97.991172925193
Кворум зборів
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
2. Про вчинення (схвалення) значного правочину та правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, стороною
якого виступає Товариство: кредитного договору (позики) на передекспортне фiнансування на суму до 500
000 000 (п'ятиста мiльйонiв) доларiв США (мандатними керiвними органiзаторами за яким виступають
Акцiонерне товариство "IНГ Банк" [ING Bank N.V.], Нiдерланди, ПАТ "IНГ Банк Україна", Акцiонерне
товариство "УнiКредит Банк" [UniCredit Bank AG], Нiмеччина, ПАТ "Укрсоцбанк" та Публiчна компанiя з
обмеженою вiдповiдальнiстю "ВТБ Капiтал" [VTB Capital plc], Велика Британiя) (надалi - "Кредитний
Договiр").
3. Про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, стороною яких
виступає Товариство, а саме: договору поруки та iнших пов'язаних з цим документiв фiнансового
характеру.
4. Про уповноваження особи на укладення вiд iменi Товариства договорiв та iнших документiв, вчинення
iнших пов'язаних дiй.
Жодних пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило.
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - Наглядова рада.
СЛУХАЛИ:
З першого питання порядку денного: "Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
За першим питанням порядку денного:
"ЗА" подано 6 штук бюлетенiв, в яких визначено 831 489 408 голосiв, що складає 100 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З другого питання порядку денного: "Про вчинення (схвалення) значного правочину та правочину, щодо
якого є заiнтересованiсть, стороною якого виступає Товариство: кредитного договору (позики) на
передекспортне фiнансування на суму до 500 000 000 (п'ятиста мiльйонiв) доларiв США (мандатними
керiвними органiзаторами за яким виступають Акцiонерне товариство "IНГ Банк" [ING Bank N.V.],
Нiдерланди, ПАТ "IНГ Банк Україна", Акцiонерне товариство "УнiКредит Банк" [UniCredit Bank AG],
Нiмеччина, ПАТ "Укрсоцбанк" та Публiчна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВТБ Капiтал" [VTB
Capital plc], Велика Британiя) (надалi - "Кредитний Договiр")."
ГОЛОСУВАЛИ:
з першого проекту рiшення з другого питання порядку денного:
"ЗА" подано 3 штук бюлетенiв, в яких визначено 9 920 голосiв, що складає 0,00119 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 1 штука бюлетенiв, в яких визначено 3059 голосiв, що складає 0,00037 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 2 штук бюлетенiв, в яких визначено 831 476 429 голосiв, що складає
99,99844 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.
ГОЛОСУВАЛИ:
з другого проекту рiшення з другого питання порядку денного:
"ЗА" подано 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 831 486 349 голосiв, що складає 99,99963 % вiд кiлькостi

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3059 голосiв, що складає 0,00037 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:
З третього питання порядку денного: "Про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, стороною яких виступає Товариство, а саме: договору поруки та iнших пов'язаних з цим
документiв фiнансового характеру".
ГОЛОСУВАЛИ:
з першого проекту рiшення з третього питання порядку денного:
"ЗА" подано 3 штук бюлетенiв, в яких визначено 9920 голосiв, що складає 0,00119 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3059 голосiв, що складає 0,00037 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 2 штук бюлетенiв, в яких визначено 831 476 429 голосiв, що складає
99,99844 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.
Кредитним Договором та iншими Фiнансовими Документами.
ГОЛОСУВАЛИ:
з другого проекту рiшення з третього питання порядку денного:
"ЗА" подано 4 штук бюлетенiв, в яких визначено 831 482 909 голосiв, що складає 99,99922 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенiв, в яких визначено 6499 голосiв, що складає 0,00078 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.
З четвертого питання порядку денного: "Про уповноваження особи на укладення вiд iменi Товариства
договорiв та iнших документiв, вчинення iнших пов'язаних дiй."
ГОЛОСУВАЛИ:
З першого проекту рiшення з четвертого питання порядку денного:
"ЗА" подано 2 штук бюлетенiв, в яких визначено 6480 голосiв, що складає 0,00078 % вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенiв, в яких визначено 6499 голосiв, що складає 0,00078 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 2 штук бюлетенiв, в яких визначено 831 476 429 голосiв, що складає
99,99844 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є
власниками голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.
ГОЛОСУВАЛИ:
З другого проекту рiшення з четвертого питання порядку денного:
"ЗА" подано 4 штук бюлетенiв, в яких визначено 831 482 509 голосiв, що складає 99,99917 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенiв, в яких визначено 6899 голосiв, що складає 0,00083 % вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцiй.
"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0 % вiд
кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Зборах Товариства та є власниками
голосуючих акцiй.
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних
паперів"
Приватне акцiонерне товариство
35917889
04107 м. Київ д/н м.Київ вул.Тропініна, буд. 7-Г
АВ № 498004
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.11.2009
+38 (044) 585 42 40
+38 (044) 585 42 40
Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: послуги щодо вiдкриття та
ведення рахункiв у цiнних паперах для зберiгання на них акцiй.
Згідно рішення загальних зборів акціонрів від 03.09.2010р. було вирішено
обрати Приватне акціонерне Товариство "Всеукраїнський депозитарій
цінних паперів" (код за ЄДРПОУ 35917889; місцезнаходження: 04107, м.
Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; ліцензія на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів АВ №498004 від
19.11.2009р.) депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій
Товариства у бездокументарній формі існування.
Договір №Е2561/10 від 24.11.2010р. Протягом звітного року договір був
розірваний відповідно до чинного законодавства.

Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк"

Публiчне акцiонерне товариство
21666051
01014 м. Київ д/н м.Київ бульвар Дружби народів
АВ № 520558
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

08.04.2010
044-4907285
044-4907285
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій Емітента
Згідно рішення загальних зборів акціонрів від 03.09.2010р. було вирішено
обрати зберігачем, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних
паперах власникам акцій, Публічне акціонерне товариство
"Кредитпромбанк" (код за ЄДРПОУ 21666051, місцезнаходження: 01014 м.
Київ, бульвар Дружби народів, буд. 38, ліцензія на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної дяфльності, а
саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АВ № 520558 від
08.04.2010р.).
Договір № ЗЕ 01.008/10 від 16 листопада 2010 р.
Згідно рішення Наглядової ради ПАТ "ШУ "Покровське" від 29.08.2013 №
11-1/13р. було прийняте рішення замінити зберігача цінних паперів ПАТ
"Кредитпромбанк" на ТОВ "Глобал Кастодіан", якому емітент доручає
відкрити рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів, відповідно
до облікового реєстру власників цінних паперів(акціонерів) станом на 05
вересня 2013 року, зарахувати на них іменні цінні папери Емітента, що
належать власникам відповідно до Облікового реєстру, та надавати послуги
щодо обслуговування рахунків у цінних паперах. Дата припинення
договору № ЗЕ 01.008/10 від 16.11.2010 р. - 01.10.2013р.

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
21603903
01032 Київська область д/н м.Київ вул.Жилянська, буд.75, 9-10 поверхи
0152
Аудиторська палата України

26.01.2001
(044) 490-67-77
490-67-38
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" надає послуги з
проведення аудита фінансової звітноті емітента за 2013 рік, підготовленої
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Акцiонерне товариство
35917889
04107 м. Київ д/в м.Київ , вул.Тропініна, буд. 7-Г
АВ № 498004
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

19.11.2009
+380 44 585 42 40
+380 44 585 42 40
Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 03.09.2010р. було вирішено
обрати Приватне акціонерне Товариство "Всеукраїнський депозитарій
цінних паперів" (код ЄДРПОУ 35917889; місцезнаходження: 04107,
м.Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г; ліцензія на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів АВ № 498004 від
19.11.2009р.) депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій
Товариства у бездукоментарній формі існування. Договір №У2561/10 від
24.11.2010р.
З 02 квітня 2013р. Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський
депозитарій цінних паперів" змінило найменування та тип товариства на
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", який є
правонаступником Приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський
депозитарій цінних паперів" .

Акцiонерне товариство
30370711
01001 м. Київ д/в м.Київ вул.Грінченка, буд.3
Правила ЦДЦП № 2092
Рішення НКЦПФР

01.10.2013

документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

+380 44 279 65 39
+380 44 279 10 79
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про депозитарну систему України"
№ 5178-VI від 06.07.2012р. Центральний депозитарій - юридична особа, що
функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей,
установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу
Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому
порядку Правил Центрального депозитарію. 01.10.2013р. Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано надані ПАТ
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" Правила Центрального
депозитарію цінних паперів (рішення НКЦПФР №2092 від 01.10.2013р.)
Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України "Про депозитарну систему
України" № 5178-VI від 06.07.2012р. на провадження кожного виду
депозитарної діяльності Комісією видається в установленому порядку
окрема ліцензія, крім депозитарної діяльності Центрального депозитарію та
депозитарної діяльності Національного банку України.
Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" №
5178-VI та Порядку передачі цінних паперів на депозитарне
обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26.03.13р. № 430 ПАТ "Розрахунковий центр"
(попереднє найменування Приватне акціонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"), передало, а Публічне
акціонерне товариство "Національний депозитарій України" прийняло на
зберігання глобальний сертифікат випуску цінних паперів Публічного
акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ
КАСТОДІАН"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

Публічне акціонерне тов. ариство "Українська біржа"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
37956893
01042 м. Київ д/в м.Київ вул.Чигоріна, буд.18, прим.225
АЕ № 263421
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01.10.2013
(044) 277-23-52
(044) 277-23-52
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Згідно рішення Наглядової ради ПАТ "ШУ "Покровське" від 29.08.2013 №
11-1/13р. було прийняте рішення замінити зберігача цінних паперів ПАТ
"Кредитпромбанк" на ТОВ "Глобал Кастодіан", якому емітент доручає
відкрити рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів, відповідно
до облікового реєстру власників цінних паперів(акціонерів) станом на 05
вересня 2013 року, зарахувати на них іменні цінні папери Емітента, що
належать власникам відповідно до Облікового реєстру, та надавати послуги
щодо обслуговування рахунків у цінних паперах.

Публiчне акцiонерне товариство
36184092
01004 м. Київ д/в м.Київ вул.Шовковича, будинок 42-44
АГ 399339

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ДКЦПФР

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"

22.10.2010
044 4957474
044 4957474
Управління фінансовими ринками
Акції знаходяться у біржовому списку ПАТ "Українська біржа"

Публiчне акцiонерне товариство
21672206
01004 м. Київ д/в м.Київ вул.Шовковича, будинок 42-44
АД № 034421
НКЦПФР

11.06.2012
044 2775000
044 2775000
Управління фінансовими ринками
Акції знаходяться у біржовому списку ПАТ "Фондова біржа ПФТС"

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

11.10.2010

861/1/10

Державна комiсiя з
цiннiх паперiв та
фондовому ринку

UA4000093850

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

848535009

212133752.25

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Акцiї Iменнi простi. Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 848535009шт. Номiнал одного цiнного папера 0.25 грн. Процент в cтатутному
капiталi емiтента 100.00%.
Загальними зборами акцiонерiв вiд 03.09.2010 року прийняте рiшення про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування акцiй та
затверджено рiшення про дематерiалiзацiю.
Акції знаходяться у біржовому списку ПАТ "Українська біржа" і ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось. Акцiї,
випущенi емiтентом, в 2013 році процедуру лiстингу не проходили, заяву на допуск до лiстингу не подавали, делiстинг не здiйснювали. Розміщення відкрите.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Шахта "Красноармійська- Західна №1" (теперішне ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ") була введена в дію 29 грудня 1990 року. Проектна
потужність складала 1,5 млн тон вугілля на рік. Чисельність трудового колективу
складала 1900 чоловік.
13 лютого 1991 рору Шахта "Красноармійська- Західна №1" стала приємником
шахти ім. Т.Г. Шевченка, відповідно до наказа Красноармійського виробничого
об`єднання "Красноармійськвугілля" №18 від 13.02.1991 р.
12 вересня 1991 року на профспілковій конференції трудового колективу був
прийнятий Статут шахти.
25 грудня 1991 року Шахта Красноармійська- Західна №1", згідно до Статуту
шахти, зареєстрована рішенням Красноармійського виконкому ради народних депутатів
за №627/4 від 25.12.1992 року, як самостійна юридична особа.
30 березня 1992 року добуто перший млн тон вугілля.
У 1993 році Шахта "Красноармійська- Західна №1" вийшла на проектну
потужність видобутку 1,5 млн тонн коксуючого вугілля.
24 листопада 1995 року Шахта "Красноармійська- Західна №1" отримала статус
самостійного підприємства.
1997 рік- початок плідної роботи з вітчизняним інвестором ЗАТ "Донецксталь"металургійний завод". Інвестиції дали можливість шахті провести технічне
переозброєння і упровадити прогресивні технології; забезпечити виробництво
продукцією матеріально-технічного призначення; своєчасно виплачувати заробітну
плату трудящим; вирішувати соціальні питання колективу і членів сімей гірників; регіону - збільшити число робочих місць.
17 січня 1996 року Шахта "Красноармійська- Західна №1" перетворена в
Державне підприємство Шахта "Красноармійська- Західна №1", згідно Статуту ДП Шахта
"Красноармійська - Західна №1", зареєстрованого розпорядженням голови Красно
армійської Міської ради народних депутатів №18рп від 17.01.1996г.
25 липня 1996 року. ДП "Шахта "Красноармійська - Західна №1" перетворена в
Державне відкрите акціонерне товариство "Шахта "Красноармійська- Західна №1",
відповідно до Статуту, зареєстрованого розпорядження голови Красноармійської
Міської ради народних депутатів №417 рп від 25.07.1996 р.
25 червня 1997 року ДВАТ Шахта "Красноармійська - Західна №1" перетворено в
Державне відкрите акціонерне товариство "Шахта "Красноармійська - Західна №1" дочірнє підприємство Державної холдингової компанії "Макєєвуголь" відповідно до
Статуту, зареєстрованого розпорядженням голови Красноармійської міської ради
народних депутатів № 314 рг від 25.06.1997 р.
У 1998 році для надання благодійної допомоги, сприяння захисту материнства і
дитинства був створений Благодійний фонд "Надія".
5 січня 1999 року трудовому колективу шахти " Красноармійська -Західна №1"
вручена Грамота і Почесний знак Кабінету Міністрів України. Засновано почесне
звання "Кадровий робітник".
Червень 2000 року ознаменований двома значними подіями - створенням
Вугільної компанії у складі шахти "Красноармійська -Західна №1" і Центральної
збагачувальної фабрики "Чумаківська", а також закладкою нового воздухоподаючого
ствола №2. Це фактично означало будівництво нової шахти, без використання
державних коштів, а за рахунок інвестиційної політики. У листопаді працівники
Вугільної компанії стали акціонерами.
14 червня 2000 р. Державне відкрите акціонерне товариство шахта
"Красноармійська - Західна №1" - дочірнє підприємство Державної холдингової
компанії "Макєєвуголь" перетворене в Державне відкрите акціонерне товариство
"Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська - Західна №1" відповідно до Статуту,
зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Красно армійської міської ради
№ 305 рг від 14.06.2000 р.
22 листопада 2000 р. Державне відкрите акціонерне товариство "Вугільна
компанія "Шахта "Красноармійська - Західна №1" перетворене у Відкрите акціонерне
товариство "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська - Західна №1", відповідно до
Статуту, зареєстрованого розпорядженням Красноармійського міського голови №634 рг,
від 22.11.2000г.
13 грудня вперше в історії України видано на-гора 4 мільйони тонн вугілля з
початку року.
2008 рік - початок третього етапу технічного переозброєння: освоєний
англійський комбайн JOY 4LS-20, комплекс МКЮ-4У виробництва Юргинського
машинобудівного заводу, стругова установка німецької фірми BUSYRUS, прохідницький
комбайн КСП-43.

З липня 2008 року почато будівництво Когенераційної електростанції (КГЕС),
яка покриє потребу шахти в електроенергії, гарячій воді за допомогою спалювання
попутного шахтного газу.
2009 рік - пуск в експлуатацію першої лави в блоці №10, оснащеною
високопродуктивним комплексом у складі крепі МКЮ-4У,а також англійського забійного
устаткування - комбайна JOY 4LS-22, конвеєра лави JOY AFC, подлавного
перевантажувача JOY BSL, що працюють на напрузі 3300В.
06 серпня 2008 року Відкрите акціонерне товариство "Вугільна компанія "Шахта
"Красноармійська-Західна №1" перетворене у Відкрите акціонерне товариство
"Шахтоуправління "Покровське", свідоцтво про Державну реєстрацію А01 №269501 від
06.08.2008 р.
02 жовтня 2008 року Відкрите акціонерне товариство "Шахтоуправління
"Покровське" перетворене у Відкрите акціонерне товариство "Вугільна компанія
"Шахта "Красноамійська-Західна № 1", свідоцтво про Державну реєстрацію А01 №269524
від 02.10.2008 р.
3 вересня 2010 року були проведени загальні сбори акціонерів.
Згідно п 7.1 протоколу загальних зборів акціонерів від 03.09.2010 року
Відкрите акціонерне товариство "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська Західна №1" перейменоване у Публічне акціонерне товариство "Шахтоуправління
"Покровське" і його Статут та діяльність приведена у відповідність до вимог Закону
України "Про акціонерні товариства", свідоцтво про державну реєстрацію А01 №
269688 від 07.09.2010 р. Згідно п 23.1 протоколу загальних зборів прийняте рішення
закрити (ліквідувати) філію "Центральна збагачувальна фабрика "Чумаківська" ВАТ
"ВК "Шахта "Красноармійська-Західна № 1".
В 2011 році введена в експлуатацію Когенераційна електростанція (КГЕС), що
дозволило скоротити споживання електроенергії та зменшення шкідливих впливів на
навколишнє середовище.
За 2012 рік рiвень видобутку склав 8 345,5 тис.тонн. У 2012 роцi одночасно
працювали дев'ять очисних вибоїв, обладнаних механiзованими комплексами нового
технiчного рiвня, введено в експлуатацiю 6 очисних вибоїв, пройдено 33,4 км
гiрничих виробок, виконано ремонт 30,2 км гiрничих виробок.
За звiтний 2013 рік рiвень видобутку вугілля склав 8 594,03 тис.тонн.
У 2013 роцi одночасно працювали 7 очисних забоїв, обладнаних механiзованими
комплексами нового технiчного рiвня, введено в дію 6 очисних забоїв,
пройдено 31,7 км гiрничих виробок.
Одним з основних напрямкiв дiяльностi пiдприємства є реалiзацiя програми
технiчного переозброєння та модернiзацiї виробництва, яка включає в себе
впровадження новiтнiх гiрських i ресурсозберiгаючих технологiй, що забезпечують
оновлення i розвиток шахтного фонду.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
В 2013 роцi органiзацiйна структура ПАТ "Шахтоуправлiння "Покровське" складалась з
таких структурних пiдроздiлiв:
- дiльницi з видобудку вугiлля - 9 одиниць;
- дiльницi пiдготовчих робiт - 8 одиниць;
- дiльницi з монтажу та демонтажу обладнання - 6 одиницi;
- дiльниць шахтного транспорту - 9 одиниць;
- iнших дiльниць, якi забезпечують необхiднi технологiчнi умови для безпечної та
ефективної роботи пiдприємства (з ремонту обладнання, вентиляцiї, технiки безпеки
та охорони працi, зв'язку, автоматики, прогнозування, дегазацiї та iншi) - 33
одиницi;
- бетоно-розчинний вузол - 1 одиниця;
- пiсчаний кар'єр - 1 одиниця - пiдроздiли адмiнiстративно-управлiнського апарату
здiйснюють органiзацiю дiяльностi, планування, облiк, та iншi функцiї що до
забезпечення прибуткової роботи товариства.
- Побутовi об'єкти, що служать для обслуговування працiвникiв пiдприємства:
Їдальня № 12, Хлiбопiкарня, Кондитерський цех, Хiмчистка, Перукарня.
Вказанi пiдроздiли знаходяться за адресою: Донецька область, Красноармiйський
район, смт. Удачне, вул.Восточна,108-108/39.
На балансi ПАТ "Шахтоуправлiння "Покровське" числяться наступнi об'єкти соцiальнопобутового призначення:
- Дитячi садки: "Золота рибка" м.Красноармiйськ, м-н "Шахтарський",33а; "Дружний"
м.Красноармiйськ, м-н "Лазурний", 6а; "Голубок" Красноармiйський район, селище
Шевченко, вул.К.Цеткiн,5;

- Палаци культури, розташованi за слiдуючими адресами: м.Красноармiйськ,
пл.Шибанкова,1; Красноармiйський район, селище Шевченко, вул.Тарана,5;
- Житловi будинки: м.Красноармiйськ, вул.Л.Чайкiної,56,60,62,64;
вул.Комiнтерна,68.
- Гуртожитки: м. Красноармiйськ, м-н Лазурний,67б; м. Красноармiйськ,
вул.Л.Чайкiної,68; Красноармiйський район, смт Удачне, пер.Енергетикiв;
- Кафе: "Електра" м. Красноармiйськ, пл.Шибанкова,1; кафе-закусочна "Лiлiя"
м.Красноармiйськ, пр.Шахтобудiвникiв,4; "Чайка" Красноармiйський район, с.Перше
Травня, вул.Енгельса, 90а;
- Магазини: "Алеся" м.Красноармiйськ, вул.Тургенєва,1б; "Западний"
м.Красноармiйськ, вул.Л.Чайкiної, 64а.
- Їдальнi: "Красноармiйського учбово-виховного комплексу" м.Красноармiйськ, м-н
Лазурний; "Профлiцея" м.Красноармiйськ, вул. Днiпропетровська, 5; "ЗШ смт.Удачне
Красноармiйський район, смт.Удачне, вул.Пiвнiчна,1.
- Котельнi: м.Красноармiйськ, вул..Л.Чайкiної; Красноармiйський район, с.Шевченко.
- Стадiон с.Шевченко Красноармiйський район, с.Шевченко; - База вiдпочинку
"Лисогорська гребля" Красноармiйський район, с.Перше Травня.
ПАТ "ШУ "Покровське" (далi - Компанiя) не має фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi з
попереднiм звiтним перiодом 2012 роком не вiдбувалось.

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
Середньо облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)за 2013
рік - 9388;
У тому числі:
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осiб)за 2013 рік - 325;
Середньо облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)за 2012
рік - 9353;
У тому числі:
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осiб)за 2012 рік - 323;
Збільшення середньо облікової чисельності штатних працівників облікового складу
відносно до попереднього 2012 року становить - 35 (осіб);
Збільшення чисельнiсті працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу (дня, тижня) відносно до попереднього 2012 року становить - 2 (осіб )
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб)за 2013 рік - 41;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб)за 2012 рік - 42;
Зменшення середньої чисельності позаштатних працівників та сумісників (осіб)
відносно до попереднього 2012 року становить - 1 (особа)
Середня заробітна плата за 2013 рік становить -8001 грн;
Середня заробітна плата за 2012 рік становить -8017 грн;
Зменшення середньої заробітної плати відносно до попереднього 2012 року становить
16 грн.

Фонд оплати працi за 2013 рік - всього (тис.грн.) 891 903,7;
Фонд оплати працi за 2012 рік - всього (тис.грн.) 891 779,6;
Збiльшення фонду оплату вiдносно до попереднього 2012 року становить - 124,1
тис.грн.
Публiчне акцiонерне товариство "Шахтоуправлiння "Покровське"- це пiдприємство, що
динамiчно розвивається та оснащене складними машинами та механiзмами,
транспортними засобами, автоматичними приладами керування та контролю. Шахта
щорiчно нарощує виробничий потенцiал, стрiмко розвивається технiчно,
використовуючи найновiшi науковi розробки. Це все вимагає високого рiвня
професiйної пiдготовки. Шахтоуправлiння має постiйну потребу у квалiфiкованих
кадрах. З цiєю метою розроблена та дiє програма кадрового забезпечення. Цiль

програми кадрового забезпечення: забезпечення ефективностi керування й
функцiонування виробництва шахтоуправлiння за допомогою стабiлiзацiї трудових
колективiв, пiдвищення їхнього трудового потенцiалу, соцiальної активностi,
духовного й морального рiвня. Завдання програми кадрового забезпечення: 1.
Прогнозування, визначення поточної та перспективної потреби в кадрах i джерел її
задоволення, уточнення потреби в пiдготовцi фахiвцiв iз прямих зв'язкiв з
навчальними закладами, розробка та реалiзацiя заходiв по поповненню трудового
колективу працiвниками, здатними зайняти провiдну роль в органiзацiї робочих
процесiв. 2. Планування та регулювання цiлеспрямованого руху та професiйноквалiфiкацiйного росту кадрiв, процесiв їхнього вивiльнення та перерозподiлу. 3.
Органiзацiя роботи iз забезпечення найбiльш ефективного пiдбора, розмiщення та
використання працiвникiв. 4. Скорочення плинностi кадрiв. 5. Вивчення професiйних,
дiлових i моральних якостей працiвникiв на основi тестування, атестацiї, широкого
використання психологiчних i соцiологiчних дослiджень, розробка рекомендацiй з
рацiонального використання кадрiв вiдповiдно до їх професiйних i особистих
якостей. 6. Органiзацiйно-методичне забезпечення процесу навчання, пiдготовки й
перепiдготовки кадрiв, планування цiєї роботи з урахуванням потреб виробництва,
напрямок працiвникiв на навчання в рiзнi навчальнi заклади й стажування на
передовi пiдприємства й в органiзацiї. Створення органiзацiйної основи для
професiйного розвитку працiвникiв на основi керування всiма компонентами людського
фактору. Побудова й органiзацiя системи безперервного навчання, тiсно вв'язаної в
єдину схему iз системами атестацiї й мотивацiї персоналу. Органiзацiя роботи iз
професiйної орiєнтацiї молодi на роботу у шахтоуправлiннi, адаптацiї молодих
фахiвцiв i робiтникiв на пiдприємствi, розвитку наставництва, вивченню причин
плинностi кадрiв, динамiки змiн трудового колективу. Розробка заходiв по
стабiлiзацiї й удосконаленню соцiальної й демографiчної структури трудового
колективу. Для здiйснення програми кадрового забезпечення ПАТ "ШУ "Покровське"
тiсно спiвпрацює з навчальними закладами: Нацiональним гiрничим унiверситетом
м.Днiпропетровська, Нацiональним технiчним унiверситетом м.Донецька,
Iндустрiальним iнститутом Дон НТУ м.Красноармiйська, гiрничим технiкумом
м.Селидово, гiрничим технiкумом iм.Е.Т.Абакумова м.Донецька, Професiйним лiцеєм м.
Красноармiйська, професiйним лiцеєм м.Димитрово, професiйним лiцеєм м.Білецьке,
професiйним лiцеєм м.Білозерське та професiйним лiцеєм м.Родинське.
Вся спiльна
робота спрямована на пiдготовку персоналу вiдповiдно до змiн технiчного рiвня
виробництва, увесь навчальний процес проводиться у тiсному зв'язку "навчальний
заклад- пiдприємство". Складенi договори: на цiльову пiдготовку фахiвцiв з оплатою
навчання за рахунок пiдприємства; на доплату до стипендiї; на надання робочого
мiсця для проходження виробничого навчання й практики . ПАТ "ШУ "Покровське"
супроводжує навчання студентiв, потенцiйних працiвникiв, з першого курсу. Студенти
погоджують теми дипломних проектiв з головними фахiвцями пiдприємства. З метою
проведення профориентацiйної роботи (вибiр професiї пов'язаної з вугiльною
промисловiстю) серед випускникiв шкiл на пiдприємствi з 2000 року функцiонує
програма лiтнього працевлаштування школярiв. За цей перiод працювали в структурних
пiдроздiлах Шахтоуправлiння більше 5079 учнiв. Пiдприємство: - визначає потребу у
пiдготовцi та перепiдготовцi робiтникiв по професiях; - розробляє у встановленому
порядку плани по пiдготовцi (перепiдготовцi) квалiфiкованих робiтникiв на
виробництвi та плани по пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв, забезпечує їх
виконання; - створює учбово - виробничу базу для професiйного навчання робiтникiв
на виробництвi. Для здiйснення зазначених заходiв створений Центр професiйного
навчання, у якому проводиться пiдготовка нових робiтникiв на виробництвi, що не
мали ранiше професiй, перепiдготовка й навчання робiтникiв iншим професiям - це
навчання робiтникiв, що вже мають професiї, з метою одержання нової. Так за 12
мiсяцiв 2013р. було пiдготовлено 466 нових робiтникiв, 71 робiтник пiдвищив свою
квалiфiкацiю та пройшли навчання 1246 прийнятих робiтника. Перепiдготовка
органiзується для навчання робiтникiв, що вивiльняються на пiдприємствi в
результатi стану здоров'я, а також виявили бажання змiнити наявну в них професiю з
урахуванням потреби пiдприємства. Навчання робiтникiв другим професiям
органiзується для розширення їх професiйного профiлю, пiдготовцi до роботи в
умовах постiйного впровадження нової технiки й технологiї. Пiдвищення квалiфiкацiї
робiтникiв - це професiйне навчання, спрямоване на послiдовне вдосконалювання
професiйних знаннь, навичок i вмiнь по наявнiй професiї. Мiж Адмiнiстрацiєю
шахтоуправлiння та профспiлковим комiтетом укладений Колективний договiр на
пiдставi чинного законодавства, генеральних i галузевого тарифних угод на 20132015 р., прийнятих сторонами зобов'язань i з метою регулювання виробничих,
трудових, соцiально-економiчних вiдносин, а також узгодження iнтересiв трудящих,
власникiв i уповноважених ними органiв. Положення й норми договору розробленi на
пiдставi Кодексу законiв про працю України, Закону України "Про колективнi
договори й угоди", галузевої угоди. Договором передбаченi соцiально-трудовi
пiльги, гарантiї, компенсацiї для робiтникiв Шахтоуправлiння. Колективний договiр
поширюється на всiх трудящих колективу, незалежно вiд того чи є вони членами
профспiлки. Колективним договором прийнятi наступнi види соцiальної допомоги:

Працiвниковi, що має право на пенсiю за вiком, при першому його звiльненнi з
пiдприємства виплачується одноразова допомога, розмiр якої залежить вiд стажу
роботи в галузi й середнього заробiтку. Ця допомога виплачується незалежно й без
облiку вихiдної допомоги, або iнших компенсацiйних виплат, на якi має право
працiвник на пiдставi чинного законодавства. По клопотанню колективу дiлянки
надається одноразова матерiальна допомога працiвникам у зв'язку iз сiмейними
обставинами: - з нагоди весiлля; - при народженнi дитини; - по поверненню зi
служби в Збройних силах України в розмiрi 1000 гривень; - на поховання близьких
рiдних та пенсiонерам шахти; - "Кадровим робiтникам" при звiльненнi, що вiдробили
в ПАТ "ШУ "Покровське" не менш 10 рокiв, у зв'язку з виходом на пенсiю; керiвникам, фахiвцям, службовцям, за умови стажу роботи на шахтi не менш 10 рокiв,
а по контрактнiй системi 5 рокiв, у зв'язку з виходом на пенсiю; -молодим фахiвцям
iнженерно-технiчного складу, що пришли на пiдприємство пiсля денної форми навчання
у Вузi, з якими не укладенi договори на навчання, проводити виплату одноразової
матерiальної допомоги в розмiрi 5000 гривень. З метою пiдвищення престижностi
шахтарської працi виплачувати трудящим i IТР ПАТ "ШУ "Покровське" щомiсячну
стипендiю (заохочення) у розмiрi 100 грн. повним кавалерам "Шахтарської Слави"
або "Шахтарської доблестi" i 200 грн. повним кавалерам "Шахтарської Слави" i
"Шахтарської доблестi", 300грн.-"Заслуженим шахтарям", Героям України, якi
працюють на пiдприємствi. Надаються працiвникам ВК ПАТ "ШУ "Покровське" пiльговi
путiвки на санаторно-курортне лiкування. Вiдповiдно до "Програми оздоровлення"
надаються пiльговi путiвки дiтям працiвникiв пiдприємства . Працiвники й
пенсiонери шахтоуправлiння мають право на безкоштовне одержання вугiлля для
опалення будинкiв. Навантаження вугiлля пенсiонерам здiйснюється безкоштовно.
Удовам, чоловiки яких загинули на шахтi, i не вишли замiж повторно, вугiлля i його
доставка здiйснюється безкоштовно. Удовам получившим пенсiю при втратi
годувальника, за умови якщо їхнi чоловiки працювали на шахтi й на момент
звiльнення мали право на одержання вугiлля, вугiлля видається безкоштовно. У
випадку смертi працiвника в побутi, не пов'язаної з алкогольним сп'янiнням,
наркоманiєю, токсикоманiєю, члени родини (дружина, чоловiк, батьки, дiти)
одержують допомогу у розмiрi середньомiсячного заробiтку (померлого) за мiсяць, у
якому вiдбулася смерть. Видiляються кошти для ушановування працiвникiв шахти за
узгодженням з ПК iз нагоди: Дня жiнок-мироносиць, Дня Шахтаря, Дня пiдприємства,
Рiздва , Пасхи. Компенсуються працiвниковi видатки на придбання спецодягу й iнших
коштiв iндивiдуального захисту, якщо встановлений нормативами строк видачi цих
коштiв порушений i працiвник придбав їх на ринку за власнi кошти, при наданнi
документа про придбання. У випадку несвоєчасного одержання спецодягу й спец.
взуття через вiдсутнiсть на складi, строк носки знову отриманого спецодягу й спец.
взуття обчислюється з моменту закiнчення строку носки попереднi. Зберiгається
середня заробiтна плата на час припинення робiт на дiлянках у слiдствi порушення
законодавства про охорону працi не по провинi працiвника, а також при впровадженнi
нової технiки середня заробiтна плата зберiгається не бiльше 6 мiсяцiв, за умови
виконання норм виробiтку. За змушений простой, що вiдбувся не з вини трудящого
через вiдсутнiсть фронту робiт, постачання матерiальними коштами й т.п. оплату
впроваджено з розрахунку тарифної ставки (100 %), окладу з вiднесенням витрат на
основну дiяльнiсть пiдприємства. Робота колективу ПАТ "ШУ "Покровське"
неодноразово вiдзначалася урядовими й регiональними нагородами. Досягнення високих
результатiв роботи шахтоуправлiння стало можливим завдяки самовiдданiй працi
колективу пiдприємства, а також грамотної технiчної полiтицi iнженерно-технiчних
працiвникiв.

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
ПАО "ШУ "Покровське" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна 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
ПАТ "ШУ "Покровське" не проводить спільної діяльності з іншими організаціями,
підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Основні принципи облікової політики
Основа підготовки інформації
Ця фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ). Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до
принципу історичної вартості з коригуваннями на переоцінку основних засобів. Нижче
наведено основні принципи облікової політики, що використовувалися під час
підготовки цієї фінансової звітності. Якщо не вказано інше, ці принципи облікової
політики застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності
(див. Примітку 6)
Підготовка цієї фінансової звітності за МСФЗ вимагає застосування певних важливих
бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає, щоб при застосуванні МСФЗ та облікової
політики Компанії її керівництво використовувало професійні судження (див.
Примітку5).
Перерахунок іноземної валюти
Функціональною валютою і валютою подання Компанії є національна валюта України українська гривня.
Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку
України (НБУ), встановленим на дату операції. Курсові різниці, що виникають
внаслідок розрахунків за операціями в іноземній валюті, включаються до складу
прибутку чи збитку на основі обмінного курсу, чинного на дату проведення операції.
Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у гривні за
офіційним обмінним курсом НБУ на звітну дату. Прибутки і збитки від курсових
різниць, що виникають у результаті переоцінки активів та зобов'язань,
відображаються у складі прибутку чи збитку як інші операційнідоходи/витрати або
інші фінансові доходи доходи/ фінансові витрати.
Нижче наведені основні курси обміну, застосовані при перерахунку сум в іноземних
валютах:
31 грудня 2013 р. Середньозважений курс обміну у 2013 р.
Середньозважений курс обміну у 2012 р.

31 грудня 2012 р.

1 долар США 7.99 7.99 7.99 7.99
1 євро
11.04 10.61 10.54 10.27
Наразі українська гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.
Основні засоби
Компанія використовує метод оцінки основних засобів за переоціненою вартістю.
Справедлива вартість була визначена за підсумками оцінки, проведеної незалежними
оцінювачами. Регулярність проведення переоцінки залежить від зміни справедливої
вартості активів, які переоцінюються. Остання незалежна оцінка справедливої
вартості основних засобів Компанії була проведена станом на 31 грудня 2012 року.
Накопичена до дати переоцінки амортизація перераховується пропорційно зміні
загальної балансової вартості активу таким чином, щоб балансова вартість активу
після переоцінки дорівнювала переоціненій вартості. Подальші надходження основних
засобів були обліковані за первісною вартістю. Первісна вартість включає витрати,
безпосередньо пов'язані із придбанням основних засобів. Первісна вартість активів,
створених самою Компанією, включає вартість матеріалів, витрати на оплату праці та
відповідну частину виробничих накладних витрат.
Починаючи з 1 січня 2008 року, витрати за позиками, що безпосередньо відносяться
до придбання, будівництва чи виробництва активів, підготовка яких до використання
за призначенням чи продажу (кваліфікаційні активи) триває обов'язково більше трьох
місяців, капіталізуються як частина вартості цих активів, якщо дата початку
капіталізації була на 1 січня 2008 року або після цієї дати. Капіталізація витрат
за позиками триває до моменту, коли активи будуть готові до використання або
продажу. Якщо будівництво припиняється на значний період часу, капіталізація
припиняється.
Компанія капіталізує витрати за позиками, яких можна було б уникнути, якби не були
здійснені капітальні витрати на кваліфікаційні активи. Розрахунок капіталізації
витрат за позиками розраховується за середньою вартістю фінансування Компанії
(середньозважена вартість процентних витрат застосовується до витрат на
кваліфікаційні активи), крім випадків, коли ці кошти запозичені спеціально для
придбання кваліфікаційного активу. У таких випадках понесені фактичні витрати за
позиками, за вирахуванням будь-якого інвестиційного доходу від тимчасового
інвестування цих позикових коштів, капіталізуються.

Компанія капіталізує курсові різниці у складі витрат за позиками, які виникають у
кредитному портфелі Компанії тією мірою, якою вони розглядаються як коригування
витрат на виплату процентів за кредитами у валюті, іншій ніж функціональна. Якщо
чисті курсові різниці у фінансовому році економічно не обґрунтовані паритетом
процентних ставок, вони не входять до капіталізації.
Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо,
капіталізується, а балансова вартість замінених компонентів списується.Інші
подальші витрати капіталізуються лише у тих випадках, якщо вони призводять до
збільшення майбутніх економічних вигод від основного засобу.Усі інші витрати на
ремонт та обслуговування визнаються у прибутку чи збитку в тому періоді, в якому
вони були понесені.
Збільшення балансової вартості основних засобів за підсумками переоцінки
кредитується через інші сукупні доходи та збільшує резерв переоцінки у складі
капіталу. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує попереднє збільшення
балансової вартості того самого активу, дебетується через інші сукупні доходи та
зменшує резерв переоцінки у складі капіталу, а будь-яке інше зменшення балансової
вартості відноситься на прибуток чи збиток. Проте якщо збиток від знецінення
одного й того самого переоціненого активу раніше був визнаний у складі прибутку чи
збитку, сторно цього збитку від знецінення також визнається у складі прибутку чи
збитку. Щороку різниця між сумою амортизації, розрахованої на основі переоціненої
балансової вартості активу, яка відноситься на прибуток чи збиток, і сумою
амортизації, розрахованої на основі первісної вартості активу, переноситься з
резерву переоцінки на нерозподілений прибуток.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з метою розподілу
первісної вартості чи вартості переоцінки до їхньої ліквідаційної вартості
протягом строку їх експлуатації і відноситься на прибуток чи збиток. Нарахування
амортизації починається з моменту, коли актив стає доступним для використання, а у
випадку активів, які створені самою Компанією, - з того часу, коли створення
активу завершене і він готовий до експлуатації. Розрахункові залишкові строки
експлуатації активів є такими:
Залишкові строки експлуатації (у роках)
Будівлі та споруди
5 - 50 років
Виробниче обладнання
1 - 20 років
Всі інші категорії
1 - 15 років
Ліквідаційна вартість активів та строки їхнього корисного використання
переглядаються та, за необхідності, коригуються станом на кожну звітну дату.
Незавершене будівництво - це вартість основних засобів, будівництво яких ще не
завершене.Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх вводу в
експлуатацію.
Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або якщо тривале
використання активу, як очікується, не принесе майбутніх економічних вигод.
Прибутки та збитки від вибуття активів, визначені шляхом порівняння суми
надходжень із балансовою вартістю активів, визнаються у складі прибутку чи збитку.
Якщо переоцінені активи продаються, суми, включені до резерву переоцінки,
переносяться на нерозподілений прибуток.
Фінансові активи
Компанія класифікує свої фінансові активи як кредити та дебіторську
заборгованість. Класифікація залежить від мети, з якою були придбані фінансові
активи. Керівництво Компанії визначає класифікацію фінансових активів у момент їх
початкового визнання і аналізує доречність такої класифікації на кожну звітну
дату.
Кредити та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи, які не
котируються на активному ринку, з фіксованими платежами або з платежами, які
можуть бути визначені, що не призначені для продажу негайно або у найближчому
майбутньому. Дебіторська заборгованість включає дебіторську заборгованість за
основною діяльністю та іншу дебіторську заборгованість. Кредити видані - це
фінансові активи, що виникли у результаті надання грошових коштів позичальнику.
Початкове визнання активів
Всі фінансові активи, які знаходяться у використанні Компанії, спочатку визнаються
за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції.Найкращим
підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна
угоди.Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише у тому випадку,
якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердженням якої
можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що
спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних
використовують лише дані з відкритих ринків.
Подальша оцінка

Кредити та дебіторська заборгованість Компанії оцінюються за амортизованою
вартістю за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість
розраховується із використанням методу ефективної процентної ставки. Премії та
дисконти, у тому числі початкові витрати на проведення операції, включаються до
балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються із використанням
ефективної процентної ставки інструмента.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія визначає присутність об'єктивних ознак знецінення
фінансового активу чи групи фінансових активів. Фінансовий актив чи група
фінансових активів вважається знеціненою, тільки якщо існує об'єктивне свідчення
знецінення у результаті однієї або декількох подій, що відбулись після початкового
визнання фінансового активу ("збиткова подія"), і ця збиткова подія чинить вплив
на суму або строки розрахункових майбутніх грошових потоків від фінансового активу
чи групи фінансових активів, які можливо достовірно оцінити.
Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку чи збитку в момент їхнього
виникнення у результаті однієї або декількох подій, що відбулись після початкового
визнання інвестицій, наявних для продажу. Суттєве чи тривале зниження справедливої
вартості фінансового інструмента нижче первісної вартості свідчить про те, що
фінансовий інструмент знецінений. Кумулятивний збиток від знецінення, оцінений як
різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю мінус збитки від
знецінення відповідного активу, раніше визнані у складі прибутку чи збитку,
переноситься з інших сукупних доходів на прибуток чи збиток. Збитки від знецінення
дольових інструментів не сторнуються через прибуток чи збиток. Якщо в наступному
періоді справедлива вартість боргового інструменту, класифікованого для подальшого
продажу, збільшується і це збільшення може бути об'єктивно віднесене до події, яка
відбулась після визнання збитку від знецінення ускладі прибутку чи збитку, то
збиток від знецінення сторнується через прибуток чи збиток поточного періоду
Резерв на знецінення кредитів та дебіторської заборгованості створюється у
випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати
повну суму заборгованості відповідно до первинних умов. Сума резерву - це різниця
між балансовою вартістю активу та приведеною вартістю розрахункових майбутніх
грошових потоків. Сума резерву визнається у складі прибутку чи збитку.
Припинення визнання фінансових активів
Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли (i) права на грошові потоки
від них втратили свою чинність, або (ii) Компанія передала, в основному, всі
ризики та вигоди володіння, або (iii) Компанія не передала та не залишила, в
основному, всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати контроль.
Контроль вважається збереженим, якщо покупець не має практичної можливості
повністю продати актив непов'язаній стороні без внесення додаткових обмежень на
продаж.
Фінансові зобов'язання
Компанія спочатку визнає свої фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з
коригуванням на витрати на проведення операції, а в подальшому оцінює їх за
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки.
Кредити та позикові кошти - це фінансові зобов'язання, що виникли у результаті
залучення позикових коштів. Кредити та позикові кошти відображаються у складі
короткострокових зобов'язань, крім випадків, коли у Компанії є безумовне право
відкласти розрахунок за зобов'язаннями принаймні на 12 місяців після звітної дати.
Подальша оцінка
У подальшому фінансові зобов'язання обліковуються за амортизованою вартістю із
використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-яка різниця між сумою
отриманих коштів та сумою до погашення відображається у складі процентних витрат
протягом періоду, на який були отримані позикові кошти, за методом ефективної
процентної ставки.
Припинення визнання фінансових зобов'язань
Визнання фінансового зобов'язання припиняється у разі закінчення строку
контрактних зобов'язань, у разі виконання контрактних зобов'язань чи розірвання
контракту.
Товарно-матеріальні запаси
Товарно-матеріальні запаси оцінюються за первісною вартістю або чистою вартістю
реалізації залежно від того, яка з них менша Чиста вартість реалізації - це
розрахункова ціна реалізації у ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням
розрахункових витрат на завершення роботи над активом та відповідних витрат на
збут. Товарно-матеріальні запаси списуються у виробництво за методом ФІФО.
Собівартість запасів включає усі витрати на придбання, витрати на переробку та
інші витрати, понесені при доставці запасів до їхнього теперішнього місця
розташування та приведенні їх до поточного стану. Первісна вартість готової
продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на
оплату праці, інші прямі витрати та відповідні виробничі накладні витрати,
розраховані на основі нормальної виробничої потужності.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, депозити до запитання в
банках, інші короткострокові високоліквідні інвестиції, первісний термін яких не
перевищує трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключаються зі складу
грошових коштів та їх еквівалентів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють
обміняти їх або використати для розрахунку по зобов'язаннях протягом принаймні
дванадцяти місяців після звітної дати, включено до складу інших необоротних
активів.
Знецінення нефінансових активів
Активи, які амортизуються, аналізуються на предмет знецінення у випадку будь-яких
подій або змін обставин, які свідчать про те, що відшкодування повної балансової
вартості активу може стати неможливим. Збиток від знецінення визнається у сумі, на
яку балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування.
Вартість відшкодування активу - це його справедлива вартість за вирахуванням
витрат на продаж або вартість від використання активу, залежно від того, яка з них
більша. Для розрахунку можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні,
на якому існують грошові потоки, що можуть бути визначені (на рівні одиниць, які
генерують грошові кошти). Нефінансові активи, що зазнали знецінення, аналізуються
на предмет можливого сторнування знецінення на кожну звітну дату.
Акціонерний капітал
Прості акції класифіковано як капітал. Витрати, безпосередньо пов'язані з емісією
нових акцій, показуються у складі капіталу як зменшення суми надходжень за
вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості отриманої винагороди над
номінальною вартістю випущених акцій представлено як емісійний дохід.
Податок на додану вартість (ПДВ)
ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягуються з поставок товарів або послуг з
місцем поставки на території України, включаючи поставки без чітко визначеної
оплати, та імпорту товарів в Україну (якщо такі поставки прямо не звільнені від
ПДВ законодавством); 0% застосовуються до експорту товарів та супутніх послуг.
Вихідний ПДВ при продажу товарів та послуг обліковується у момент отримання
товарів або послуг клієнтом або у момент надходження платежу від клієнта, залежно
від того, що відбувається раніше. Вхідний ПДВ обліковується таким чином: право на
кредит із вхідного ПДВ при закупівлях виникає у момент отримання накладної з ПДВ,
яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання
товарів або послуг, залежно від того, що відбувається раніше, або право на кредит
із вхідного ПДВ при імпорті товарів чи послуг виникає у момент сплати податку.
ПДВ, який стосується продажів та закупівель, визнається у балансі згорнуто і
показується як актив або зобов'язання в сумі, відображеній у деклараціях з ПДВ. У
тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений
резерв, збиток від знецінення обліковується за валовою сумою заборгованості,
включаючи ПДВ.
Аванси видані та аванси отримані показані у цій фінансовій звітності за
вирахуванням ПДВ, оскільки очікується, що розрахунок за такими сумами буде
здійснений шляхом постачання відповідних товарів або послуг.
Поточний та відстрочений податок на прибуток
У цій фінансовій звітності податок на прибуток показаний відповідно до вимог
законодавства України, яке діяло або фактично було введене в дію станом на звітну
дату. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних відрахувань та
відстроченого податку і відображаються у складі прибутку чи збитку, крім випадків,
коли вони відносяться до операцій, визнаних безпосередньо у складі інших сукупних
доходів у поточному або інших періодах чи безпосередньо у складі капіталу.
Поточний податок - це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим
органам або ними відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за
поточний та попередні періоди. Інші податки, за винятком податку на прибуток,
обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань
відносно перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між
податковою базою активів та зобов'язань та їхньою балансовою вартістю для цілей
фінансової звітності. Відповідно до виключення при початковому визнанні,
відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають при
початковому визнанні активу або зобов'язання, яке не впливає на бухгалтерський або
оподатковуваний прибуток у результаті операції, яка не є об'єднанням компаній.
Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які
введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як
очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові
різниці або зараховані перенесені податкові збитки.

Відстрочені податкові активи, що вираховуються для оподатковування, та податкові
збитки, перенесені з минулих періодів, відображаються лише в тому об'ємі, в якому
існує імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде
реалізувати тимчасові різниці.
Зобов'язання з пенсійного забезпечення
Компанія сплачує передбачений законодавством єдиний соціальний внесок до
Пенсійного фонду на користь своїх працівників. Внесок розраховується як процент
від поточної валової суми заробітної плати та відноситься на витрати згідно
здійснення перерахувань. До складу витрат на оплату праці у звіті про сукупний
дохід включено пенсії, що виплачуються на розсуд Компанії, та інші пенсійні
виплати.
Компанія бере участь в обов'язковому державному пенсійному плані із встановленими
виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що працюють на
робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанія також
здійснює одноразові виплати при виході на пенсію на певних умовах.Зобов'язання,
визнане у звіті про фінансовий стан у зв'язку з пенсійним планом із встановленими
виплатами, - це дисконтована вартість певного зобов'язання за планом із
встановленими виплатами на звітну дату.Зобов'язання за встановленими виплатами
розраховується щороку незалежними актуаріями за методом прогнозованої умовної
одиниці.
Поточна вартість зобов'язання за пенсійним планом із встановленими виплатами
визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього відтоку грошових
коштів.В Україні немає розвинутого ринку високоліквідних корпоративних облігацій,
тому в якості ставки дисконтування використовується процентна ставка (на кінець
звітного періоду) державних облігацій, деномінованих у тій самій валюті, в якій
здійснюються виплати, і строк погашення яких приблизно відповідає строку вказаного
зобов'язання.Актуарні прибутки та збитки, що виникають у результаті минулих
коригувань та змін в актуарних припущеннях, відображаються по дебіту чи кредиту в
звіті про сукупний дохід у періоді, в котрому вони виникли. Вартість минулих
послуг працівників негайно визнається у звіті про фінансові результати.
Резерви
Резерви на відновлення довкілля, невикористані відпустки та юридичні позови
визнаються у випадках, коли Компанія має теперішнє юридичне або передбачуване
зобов'язання в результаті минулих подій, існує ймовірність, що для погашення
такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання
можна розрахувати з достатнім рівнем точності. Резерви не визнаються щодо
майбутніх операційних збитків.
Коли існують декілька схожих зобов'язань, імовірність того, що для їхнього
погашення знадобиться відтік грошових коштів, визначається для всього класу таких
зобов'язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошових коштів
щодо будь-якої окремої позиції, включеної до одного й того ж класу зобов'язань, є
незначною.
Резерви оцінюються за приведеною вартістю витрат, які, як очікуються, будуть
необхідними для погашення зобов'язання із використанням процентної ставки, що
відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, притаманні
зобов'язанню. Збільшення резерву з плином часу визнається як процентна витрата у
складі фінансових витрат.
Коли Компанія очікує, що деяка частина резерву або весь резерв буде відшкодовано,
наприклад, відповідно до договору страхування, сума відшкодування визнається
окремим активом і лише у випадку, якщо відшкодування значною мірою гарантоване.
Визнання доходів
Дохід - це надходження економічних вигод протягом періоду у ході звичайної
діяльності Компанії. Доходи відображаються за вирахуванням ПДВ та знижок.
Компанія визнає виручку від реалізації у тому випадку, якщо її суму можна
розрахувати з достатнім ступенем точності, існує вірогідність отримання Компанією
майбутніх економічних вигод та дотримані конкретні критерії за кожним напрямком
діяльності Компанії, як описано далі. Сума доходу вважається такою, що не підлягає
достовірній оцінці до того часу, поки не будуть урегульовані усі умовні
зобов'язання, пов'язані з реалізацією. Оцінки Компанії основані на результатах
минулих періодів з урахуванням категорій покупців, видів операцій та специфіки
кожної угоди. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманих коштів або
коштів, які мають бути отримані.
Компанія виробляє та реалізує ряд продукції. Виручка від продажу готової продукції
та товарів визнається у момент передачі ризиків та вигод від володіння товарами
Компанією.. Зазвичай це відбувається при відвантаженні товару та при цьому
відсутні невиконані зобов'язання, які можуть мати вплив на вірогідність приймання
продукції покупцем.Коли Компанія погоджується доставити вантаж до певного місця,
виручка визнається у момент передачі вантажу покупцю в умовленому місці. Компанія

використовує стандартні правила ІНКОТЕРМС, такі як франко-перевізник (FCA), які
визначають момент переходу ризиків та вигод.
Компанія також проводить операції з перепродажу товарів. Виручка від перепродажу
товарів визнається у момент передачі ризиків та вигод від володіння товарами
Компанією. Зазвичай це відбувається при відвантаженні товару та при цьому відсутні
невиконані зобов'язання, які можуть мати вплив на вірогідність приймання продукції
покупцем. Коли Компанія погоджується доставити товари до певного місця, виручка
визнається у момент передачі товарів покупцю в умовленому місці. Компанія
використовує стандартні правила ІНКОТЕРМС, такі як самовивезення з заводу (EXW),
поставка до кордону (DAF), та франко-перевізник (FCA), які визначають момент
переходу ризиків та вигод.
Фінансові доходи та витрати
Фінансові доходи та витрати складаються з процентних витрат по позикових коштах,
збитків від дострокового погашення кредитів, витрат від виникнення фінансових
інструментів, від амортизації дисконту по зобов'язаннях з пенсійного забезпечення,
резерву на виведення активів з експлуатації, фінансових інструментів, а також
прибутку та збитків від курсових різниць.
Витрати за позиковими коштами, пов'язані з активами, для створення яких потрібен
тривалий період часу, капіталізуються у складі вартості активу. Всі інші процентні
та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати із використанням
ефективної процентної ставки.
Оренда
Оренда, при якій значна частина ризиків та вигод від володіння залишається у
орендодавця, відноситься до категорії операційної оренди. Платежі за оперативною
орендою (за вирахуванням будь-яких пільг, отриманих від орендодавця), відносяться
на прибуток або збиток рівними сумами протягом строку дії оренди.
Дивіденди
Дивіденди визнаються як зобов'язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони
оголошені до чи на звітну дату.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботита послуги та інша
дебіторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а в
подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
процентної ставки за мінусом резерву на знецінення. Резерв на знецінення
дебіторської заборгованості створюється у тому випадку, коли існує об'єктивне
свідчення того, що Компанія не зможе отримати всю суму заборгованості відповідно
до первинних умов. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність того, що до
дебітора будуть застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а
також непогашення або недотримання строків погашення дебіторської заборгованості
свідчать про те, що дебіторська заборгованість за основною діяльністю є
знеціненою. Сума резерву собою визначається як різниця між балансовою вартістю
активу та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих
за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова вартість активу зменшується
за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у складі фінансового
результату. Якщо дебіторська заборгованість за основною діяльністю є такою, що не
може бути повернута, вона списується за рахунок резерву під дебіторську
заборгованість за основною діяльністю. Повернення раніше списаних сум кредитується
на прибуток або збиток.
Видані аванси
Видані аванси обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на знецінення.
Аванси відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які
вони були видані, будуть отримані більш ніж через один рік після звітної дати, або
якщо аванси стосуються активу, який після початкового визнання буде віднесений до
категорії необоротних активів. Видані аванси за придбання активів переносяться на
балансову вартість активу, коли Компанія отримала контроль над ним та ймовірне
надходження Компанії майбутніх економічних вигід, пов'язаних з цим активом.
Іншівидані аванси списуються на прибуток або збиток при отриманні товарів та
послуг, яких стосуються аванси. Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи
послуги, за які буливидані аванси, не будуть отримані, балансова вартість авансів
зменшується належним чином, і відповідний збиток від знецінення визнається у
складі прибутку чи збитку.
Векселі
Векселі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної
процентної ставки, якщо їхня справедлива вартість не співпадає з балансовою
вартістю. Резерв на знецінення векселів отриманих створюється у випадках, коли
існує об'єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати повну суму
заборгованостівідповідно до первинних умов. Сума резерву розраховується як
різницяміж балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх
грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою.
Поточна кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги спочатку
визнається за справедливою вартістю. У подальшому інструменти з фіксованим строком
погашення оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної
процентної ставки. Амортизована вартість обчислюється з урахуванням витрат на
проведення операції, а також всіх премій та дисконтів при розрахунку.
Аванси отримані
Аванси отримані обліковуються за початково одержаними сумами.
Умовні активи та зобов'язання.
Умовний активне визнається у фінансовій звітності. Інформація про нього
розкривається, коли ймовірне отримання економічних вигод.
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли
існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, і
їхню суму можна розрахувати з достатнім рівнем точності. Інформація про умовні
зобов'язання розкривається у консолідованій фінансовій звітності, крім випадків,
коли ймовірність відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди, є
незначною.
Визнання витрат
Витрати обліковуються за методом нарахування.

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), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в 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;
Основний вид продукцiї, що виробляє ПАТ "ШУ "Покровське" - Рядове вугiлля.
В 2013 роцi пiдприємство добувало коксiвне вугiлля марки "К". Основнi
характеристики вугiлля марки "К" наступнi: клас 0-200 мм, зольнiсть 41,5 %, масова
доля загальної вологи 5.6 %, масова доля загальної сiри 0.52 %. За 2013 рiк обсяг
виробництва у натуральнiй формi (фiзична од. вим.)- 8594.0 тис.тн. у грошовiй
формi - 3 595 457,6 тис. грн. у вiдсотках до всiєї виробленої продукцiї 99.8 %.
Обсяг виробництва у 2013 роцi збiльшився у порiвняннi з 2012 роком на 3%. Збут
продукцiї не є сезонним.
Пiдприємство займається збутом продукцiї самостiйно.
Основними споживачами вугiлля є: Фiлiя "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська"
ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод". Середньореалізаційні ціни протягом 2013
року складали 547,78 грн.за 1 тону,в т.ч. ПДВ.Експорту вугілля протягом 2013 року
не було.
Основнi конкуренти шахтоуправлiння: ДП "Макiїввугiлля", м. Макiївка Донецької
областi; ДП "Артемвугiлля", м. Горлiвка Донецької областi; ВАТ "Краснодонвугiлля",
м.Краснодон Луганської обл., ПАТ "ШУ "Донбас" та iншi.
Цiни на продукцiю коливаються в залежностi вiд спросу на ринку.
Основними постачальниками матерiалiв є:
-Приватне акцiонерне товариство "Донецьксталь-металургiйний завод", який складає
5,12% вiд загального надходження;
- Публiчне акцiонерне товариство "Донецький електротехнiчний завод", який складає
9,31% вiд загального надходження;
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донбаскрiп", який складає 2,37% вiд
загального надходження. - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МетiнвестУкраїна", який складає 14,29% вiд загального надходження.
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Свято-Іллінський машинобудівний завод",
який складає 5,16% вiд загального надходження.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СП "Фукс Мастила Україна", який складає
3,68% вiд загального надходження,
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Машинобудівник", який складає 1,77% вiд
загального надходження,
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шахтарський ливарно-механічний завод",
який складає 1,70% вiд загального надходження.
Основними постачальниками матерiалiв вiд нерезидентiв є:
-"T7 Europe LTD" -"Joy Maszyny Gornicze"
-"Phoenix Conveyer Belt Systems GmbH"
- "Energotrading Limited"
- "Ferrit"
- "Transroll" "OHE Mining Technology GmbH"
Вiд загального постачання матерiалiв емiтента iмпортнi матерiали займають 30.52 %.
Термiн дiї дiючих лiцензiй якi оформленi Товариством є значним та достатнiм для
поточної дiяльностi та подальшого розвитку пiдприємства в майбутньому.
ПАТ "Шахтоуправлiння "Покровське" як видобувне пiдприємство, що видобуває коксуюче
вугiлля, є невiд'ємною складовою частиною гiрничо-металургiйного комплексу (ГМК)
України. ГМК вiдноситься до стратегiчно важливої i в той же час до уразливої
галузi промисловостi . Економіка України знаходиться в складному стані та
характеризується відносно високими економічними та політичними ризиками. Як
складова частина ГМК, Шахтоуправлiння "Покровське" потерпає вiд всiх проблем ,
притаманних галузi в цiлому.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента.
Основнi ризики в дiяльностi ПАТ "ШУ "Покровське" наступнi:
- Ризики пов'язанi з нестабiльнiстю роботи вугiльної промисловостi в цiлому,
залежнiсть вiд ринкiв збуту вугiльної продукцiї та своєчасне отримання коштiв за
реалiзовану продукцiю. У Товариства слабко виражений ризик конкуренцiї на ринку
вугiлля в зв'язку з довгостроковими контрактами на реалiзацiю вугiлля.
- У Товариства присутнiй значний ризик зростання витрат на пiдготовку виробництва,
що пов'язано із специфiкою вугiльного виробництва, змiною горно-геологiчних умов.
- У Товариства вiдсутнiй ризик технiчного та технологiчного вiдставання. ПАТ "ШУ
"Покровське" є iнновацiйним пiдприємством, що забезпечено найновiшим обладнанням
та впроваджує новi технологiї.
- Великi податковi навантаження, змiни в податковому законодавствi а також
неоднозначне трактування тих чи iнших норм податкового законодавства призводить до
ризикiв пов'язаних iз зростанням податкових платежiв та можливiстю застосування
фiнансових санкцiй.
-Фiнансово-економiчнi ризики: цiни на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали
на загально-державному рiвнi нестабiльнi та дуже високi, що гальмує складання
прогнозiв та планiв на тривалi промiжки часу. Iншi ризики: нестабiльнiсть
полiтичної ситуацiї в країнi, iнфляцiї, неефективнiсть судової системи є
присутнiми для Товариства в рiвнiй мiрi з iншими учасниками ринкових вiдносин в
України.
-В 2013 роцi ризик нерентабельностi вiдсутнiй, в зв'язку з наявнiстю прибутку. -В
Товариствi впроваджено процес виявлення, оцiнки, управлiння i монiторингу ризикiв
у рамках рiчного планування, вiдповiдна система звiтностi. Реалiзуються програми
по зниженню операцiйних витрат i пiдвищення ефективностi виробничих процесiв,
розроблено плани лiквiдацiї аварiйних ситуацiй на пiдприємствах. Ведеться активна
спiльна робота управлiння , внутрiшнього контролю та аудиту ризикiв.
Одним з головних напрямків діяльності Товариства є програма технічного
переозброєння та модернізації виробництва, яка включає в себе упровадження нових
гірних та ресурсозберігаючих технологій, забеспечуючих відновлення та розвиток
шахтного фонду. Головними напрямками реалізації данної програми в 2013 році були:
реалізація програми додаткової дегазації виробленого простору рухающихся очисних
забоїв через скважини, пробурені з поверхні;ефективна експлуатація когенераційної
газопоршневої електричної станції електричною потужністю 18,2 МВт та тепловою
потужністю 17,5 МВт;реалізація програми зниження аеродинамічного опору шахтної
вентиляційної мережі за рахунок приведення виробок до проектного
стану;застосування 2-х привідного стрічкового перевантажувача з шириною
конвейерної стрічки 1000 мм (ЛП 1000КП; в прохідницьких очисних забоях небезпечних
по проявам газодинамічних явищ - впровадження насосів високого тиску; оснащення
забоїв сейсмоакустичним прогнозом за допомогою апаратури АПСС-1.
Для подальшого розвитку шахти та досягнення виробничої потужності 9 млн.тон за
рік, планується в період до 2025 року завершення будівництва длока № 10 та
будівництво блоків № 11,7,9 та 13. Для реалізації програми розвитку шахти в 2014
році заплановано придбання необхідного нового обладнання, в т.ч.вартість
обладнання , необхідного для забезпечення програми "Добича вугілля" складає 542

млн.грн. Для виконання програми "Прохідка" в 2014 році передбачене фінансування на
оснащення підготовчих забоїв 103 млн.грн.
Емітент здійснює свою діяльність в одій країні.

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
За перiод з сiчня 2009 року по грудень 2013 року сумма витрат Пiдприємства на
придбання об'єктiв основних засобiв склала 3 957 345 тис.грн, в тому числi:
придбання машин та обладнання 3 741 274 тис.грн.; придбання iнструментiв та iнших
пристрої 17 808 тис.грн. Протягом 5 рокiв було укладено наступнi угоди на
придбання об'єктiв основних засобiв: ПрАО "Донецьксталь" - металургiйний завод"
(резидент України) на загальну сумму 2 081 330 тис.грн., що складає 52,59% вiд
загального надходження. Укладено договiр купiвлi-продажу №12741дс вiд 11.12.2006
р. на придбання гiрничо-шахтного обладнання, сировини, матерiалiв, продукцiї
виробничо-технiчного призначення, товари, строк дiї договору продовжено до
31.12.2013 року; договiр купiвлi-продажу №22786дс вiд 28.02.2011 р. на придбання
гiрничо-шахтного обладнання; договiр купiвлi-продажу №23910дс вiд 01.08.2011 р. на
придбання гiрничо-шахтного обладнання; договiр купiвлi-продажу №24690дс вiд
30.11.2011 р. на придбання гiрничо-шахтного обладнання; договiр купiвлi-продажу
№25088дс вiд 28.12.2011 р. на придбання гiрничо-шахтного обладнання; договiр
купiвлi-продажу №25168дс вiд 19.01.2012 р. на придбання гiрничо-шахтного
обладнання; договiр купiвлi-продажу №25283дс вiд 31.01.2012 р. на придбання
гiрничо-шахтного обладнання; договiр купiвлi-продажу №25821дс вiд 30.03.2012 р. на
придбання гiрничо-шахтного обладнання; договiр купiвлi-продажу №25913дс вiд
09.04.2012 р. на придбання гiрничо-шахтного обладнання, iз змiнами та
доповненнями, строк дiї цих договорiв продовжено до 31.12.2014 року. За цими
договорами здiйснено придбання конвейерiв скребкових СЗК 260/852, конвейєрiв
лавных НВ 280/780, конвейерiв PZF 05/P3, комбайнiв очистних МВ 14 (виконання 630
Е, а також виконання 410 Е), машину погрузочну ковшову МПК1600, машину
прохiдницьку породопогрузочну (аналог 2ПНБ2Б 052.00.000-01), очистних комбайнiв
JOY 4LS 20 (№LWS743; LWS742) с комплектами iнструментiв 1140V, комбайнiв очистних
МВ13 (виколання 444Р), комбайнiв прохiдницьких КСП-42, комбайну прохiдницького
П110-01Т, Метан-реле ТМРК 3.1М, вагонетки ВГ 2,5-900, платформ вагонеточних ПВГ
3,3-900.12.00.000, теплообмiнники РТА (GX)-51-P-5810-213-116.1; РТА (GX)-42-P3490-123-53,24; РТА (GX)-42-P-2220-87-37,4; РТА (GX)-16-P-1160-138-18,36,
пневмонагнiчувачiв СО-241/2 (ПН-1000), секцiй механiчного крiплення Glinic-06/15
Poz(2x212kN), секцiй механiчного крiплення 3КД-90, секцiй крiплення МКЮ.4У-10/20 з
пiлотною системою управлiння блоками ОНЕ-mining, шахтного маневрового дизельного
пристрою DMZ 50F 12/026, пiдвiсних дизельных локомотивiв DLZ 110F 180-5;
високонапорних насосних станцiй"КАМАТ" для орошення та охолодження, високонапорних
насосiв R 180 S, насосної станцiї типу "ВS 1000" з 4-х основних та 1 вспомаг.
насосних установок на базi насосiв R 180S, автоматичної системи локалiзацiї
взривiв СЛВА, ячейку КРУВ, електродвигунiв: гiдроагрегата 7,5; подачi комбайна;
електродвигунiв dDKR540FA/12-4 EN,250; електродвигунiв SG7W 495 L4 280/1500;
електродвигунiв МТМ 030-У 6Н-ЗА/КЬА 30/1000; електродвигунiв МТМ 007-Е4Y-VM/XXF;
пускателiв АРК 9U; EZSO2-P 02.11; SN2-P4.11, трансформаторних пiдстанцiй ТРК 9S
120, взривобезпечних трансформаторних пiдстанцiй потужнiстю 1250 кВт 6000/1140,
лебiдок маневрових ЛМ-71 РВ, тощо. Також у 2013 роцi за цими договорами купiвлiпродажу планується придбання конвейерiв скребкових СЗК 228/800, секцiй механiчного
шхтного крiплення 2 КСТ 01.00.000, секцiй лiнiйних МКЮ.4У.56.00.000.000-02,
МКЮ.4У.56.00.000.000-03; комбайнiв прохiдницьких КСП-42, КСП-43; конвейерiв
скребкових СЗК 260/852 (350м) 03-780-00, шахтних маневрових дизельних пристроїв
DMZ 50F 12/026, комбайнiв очистних МВ630Е з електродвигунами та пусковою
апаратурою, трансформаторних пiдстанцiй та iншого вищезазначеного обладнання, для
введення в експлуатацiю нових лав на блоцi № 10 та 11, згiдно паспортiв та
проектної документацiї Пiдприємства на сумму приблизно 732 120 тис.грн. ТОВ
"Шахтарський-лiварний механiчний завод" (резидент України) на загальну сумму 82
546 тис.грн., що складає 2,09% вiд загального надходження. Укладено договiр
купiвлi-продажу №59п вiд 03.06.2011 р. на придбання гiрничо-шахтного обладнання та
продукцiї виробничо-технiчного призначення, iз змiнами та доповненнями до цього
договору, строк дiї договору продовжено до 31.12.2013 року. Здiйснюється придбання
стрiчкових конвеєрiв 2 ЛТ-100У, 2ЛТП-1000, апаратури управлiння конвейєрами АУК
1М, пристрою управлiння компл.тиристорне УКТВ 400Д, електродвигунiв ВКДВ, ВАИУ.
ПрАТ "Донецький електротехнiчний завод" (резидент України) на загальну сумму 168
187 тис.грн., що складає 4,25% вiд загального надходження. Укладено договiр
поставки №12/06-2009 вiд 12.07.2009 р. на придбання товару виробничо-технiчного

призначення; договiр поставки №35П вiд 02.06.2011 р. на придбання товару
виробничо-технiчного призначення. За цими договорами здiйснюється придбання
насосних агрегатiв ЦНС, ШН, NDP. Договiр купiвлi-продажу №984 вiд 01.10.2010 р. на
придбання продукцiї виробничо-технiчного призначення. За цим договором
здiйснюється придбання Енергоблокiв ЕКВК4/220, електродвигунiв ВКДВ, АДВРП, ВАОД,
ЭКВД, аппаратiв АПШД-4, трансформаторних пiдстанция ВСТП 630-6/12-069, вимикачiв
автоматичних АВД-400 ДО, пускової апаратури ПВИД, пристроїв плавного пуску УВПД315 (1140/660), тощо. Строк дiї цих договорiв продовжено до 31.12.2013 року. ТОВ
"Свято-Iллiнський машинобудiвний завод" (резидент України) на загальну сумму 125
052 тис.грн., що складає 3,16% вiд загального надходження. Укладено договiр
купiвлi-продажу №01-02/2012-ШУ вiд 01.02.2012 р. на придбання продукцiї виробничотехнiчного призначення. За цим договором здiйснюється придбання пiдпитувача GR
2,6-14, лебiдки ЛШ-13.00.000 з електродвигуном. Договiр поставки №01-11/11-СВР вiд
01.11.2011 р. на придбання продукцiї виробничо-технiчного призначення, а саме
конвейєра СВР-305/800.00.000. Строк дiї цих договорiв продовжено до 31.12.2013
року. ТОВ "Красноармiйський завод промислового обладнання" (резидент України) на
загальну суму 47 488 тис.грн., що складає 1,20% вiд загального надходження.
Укладено договiр поставки №49п вiд 03.06.2011 р. на придбання продукцiї виробничотехнiчного призначення. Строк дiї цього договору продовжено до 31.12.2013 року. За
цим договором здiйснюється придбання пiдпитувачiв гойдаючих ПК-1,2-10,
єлектродвигунiв АИУ 132 S4 E 2,5 7,5/1500, стрiчкових конвеєрiв 2ЛТ 1000КП-01 L1000м, апаратури управлiння конвейєрами АУК 1М, пристроїв управлiння
компл.тиристорних УКТВ 400Д, електродвигунiв ВКДВ, ВАИУ. ПрАТ "ТК"Гiрничi машини"
(резидент України) на загальну суму 6 332 тис.грн., що складає 0,16% вiд
загального надходження. Укладено договiр поставки №93п вiд 01.06.2011 р. на
придбання продукцiї виробничо-технiчного призначення. Строк дiї цього договору
продовжено до 31.12.2013 року. За цим договором здiйснюється придбання
трансформаторних пiдстанцiй КТПВ-400/6-1,2/0,69, лебiдок ЛГКНМ 1Э 00000,
електродвигунiв 3 ВР 160 М4 18,5/1500, платформ вагонеточних ПВГ -3,3-900
(пiдсилених), вагонеток шахтних грузових ВГ 2,5.10.00.000, вагонеток шахтних
грузових ВГ 2,5.10.00.000 колiя 900 мм, бадьїв БПСМ-5,0 У 2982.11.000. T7 Europe
Ltd (нерезидент України), на загальну суму 900 742 тис.грн., що складає 22,76 %
вiд загального надходження. Укладено контракт №T7D707 вiд 20.12.2006 р. на
придбання товару на загальну сумму 3 004 625,00 Евро. За цим договором
здiйснюється придбання конвеєрних стрiчок 800ЕР 800/4-4/2 VU гумово-тканевих,
конвеєрних стрiчок 1000ЕР 1000/5-4/2 VU гумово-тканевих, конвеєрних стрiчок 1200ЕР
2000/4-5/2 VU гумово-тканевих, конвеєрних стрiчок 1400ЕР 2000/4-5/2 VU гумовотканевих, конвеєрних стрiчок 1600ЕР 2000/4-5/2 VU гумово-тканевих. ТОВ "Юргинський
машинобудiвний завод" (нерезидент України) на загальну суму 169 374 тис.грн., що
складає 4,28% вiд загального надходження. DBT GmbH (нерезидент України) на
загальну суму 175 168 тис.грн., що складає 4,43 % вiд загального надходження. ALTA
(нерезидент України) на загальну суму 68 516 тис.грн., що складає 1,73 % вiд
загального надходження. ТОВ "Шахта Заречна" (нерезидент України) на загальну суму
22 090 тис.грн., що складає 0,56 % вiд загального надходження. SANDVIK MINING AND
CONSTRUCTION G.M.B.H. (нерезидент України) на загальну суму 54 492 тис.грн., що
складає 1,38 % вiд загального надходження. Joy Maszyny Gornicze Sp.z.o.o.
(нерезидент України) на загальну суму 11 081 тис.грн., що складає 0,28 % вiд
загального надходження. Fintest Trading (нерезидент України) на загальну суму 5
063 тис.грн., що складає 0,13 % вiд загального надходження. ЗАТ "ПК
"Кузбастрансвугiлля" (нерезидент України) на загальну суму 1 187 тис.грн., що
складає 0,03 % вiд загального надходження. HOMERTRON TRADING LTD (нерезидент
України) на загальну суму 19 572 тис.грн., що складає 0,49 % вiд загального
надходження. BUCYRUS DBT EUROPE GmbH (нерезидент України) на загальну суму 12 367
тис.грн., що складає 0,31 % вiд загального надходження. DН MINING SYSTEM GmbH (не
резидент України) на загальну суму 2 126 тис.грн., що складає 0,05 % вiд
загального надходження. ESSER SAAR MACHINERI GmbH (нерезидент України) на загальну
суму 396 тис.грн., що складає 0,01 % вiд загального надходження. ВАТ "АМЗ
"ВЕНТПРОМ" (нерезидент України) на загальну суму 3 711 тис.грн., що складає 0,09 %
вiд загального надходження. ТОВ "СЕМ-IМПЕКС" (нерезидент України) на загальну суму
46 тис.грн., що складає 0,01 % вiд загального надходження. ТОВ "Группа компаний
"Электромагнит" (нерезидент України) на загальну суму 479 тис.грн., що складає
0,01 % вiд загального надходження.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Протягом 2013 року з власниками істотної участі, що володіють 10 відсотками та
більше акцій емітента, та які є афілійованими особами, були укладені наступні
правочини:
Список договоров с ПрАО "Донецксталь-металлургический завод" действующих в 2013
году
№ п/п Сторони правочину
Зміст правочину
Предмет договору Сума, грн с ПДВ
Підстава укладання
Методіка ціноутворення Строк дії договору
1
ПАО "ШУ "Покровське"-довіритель
ПрАО "ДМЗ" - комерційний представник
Договір № 24999дс от 30.12.2011
Договір комерційного представництва (підписання
договорів пов'язаних з поставками продукциї ПТП та ГСМ)
Винагорода комерційного
представника 600 грн. щомісяця
Представлення довірителя та здійснення від
імені та за рахунок довірителя юридичних дій по укладанню договорів з
постачальниками продукції виробничого призначення на найбільш вигідних умовах для
довірителя Ціна послуг договірна 600 грн. щомісяця.згідно з додатковими
угодами.Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони освідчені про
ціни сформовані на ринку.
31.12.2015
2
Договір № 25479дс от 01.02.2012
Послуги по перевезенню
вантажів та пасажирів автомобільним транспортом Згідно дод. № 1
Згідно
тарифів на автотранспортне обслуговування перевізника. Ціна по договору відповідає
рівню звичайних цін. Сторони освідчені про ціни сформовані на ринку.
31.12.2015
3
Договір № 25386дс от 06.02.2012
Виконання проектнокошторисних рабіт, розроблення ПОР и ПВР, виконання геодезічної зйомки 0
Згідно нормативним збірникам цін та кошторису. Ціна по договору відповідає
рівню звичайних цін. Сторони освідчені про ціни сформовані на ринку.
31.12.2013
4
Договір № 27539дс от 24.01.2013
Выполнение проектно-сметных
работ, разработка ПОР и ППР, выполнение геодезической съемки
рамочный договор
Згідно нормативним збірникам цін та кошторису. Ціна по договору відповідає
рівню звичайних цін. Сторони освідчені про ціни сформовані на ринку.
без срока
действия
5
Договір № 27006дс от 11.10.2012
Осуществление авторского
надзора за строительством объектов по "Проекту дегазации выработанного
пространства скважинами пробуренными с поверхности" 32376,00
Ціна
договірна згідно кошториса. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін.
Сторони освідчені про ціни сформовані на ринку. автоматич.пролонгация
6
Договір № 22241дс от 20.12.2010
Услуги по хранению
оборудования и продукции ПТН 0
Ціна договорна 100 грн. в місяць. Ціна по
договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони освідчені про ціни сформовані на
ринку.
31.12.2013
7
Договір № 23512дс от 10.05.2011
Услуги по бурению технических
скважин различного назначения 0
Ціна договорна згідно ДБН Д.1.-1-2000.
Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони освідчені про ціни
сформовані на ринку.
31.12.2013
8
Договір № 18034дс от 31.12.2008
Услуги по хранению
оборудования и продукции ПТН В не отаплив.помещении - 37,00 грн/м2 с НДС, в
отапливаемом помещении - 50,50 грн/м2 с НДС
Ціна договірна згідно
кошториса. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони освідчені про
ціни сформовані на ринку.
31.12.2014
9
Договір № 19925дс от 01.12.2009
Покупка ГШО, сырья,
материалов, продукции ПТН
согласно дополнит.соглашений
Ціна договірна
згідно додаткових угод. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони
освідчені про ціни сформовані на ринку. 31.12.2013
10
Договір № 20546дс от 01.05.2010
Сервисное обслуживание горношахтного оборудования
Согласно Прил. № 1 к Договору
Ціна договірна за 1
чол.час трудовитрат.Договірна ціна встановлюється по фактичним витратам Виконавця
у звітньому періоді, рентабельності - 5%,НДС - 20%. Ціна по договору відповідає
рівню звичайних цін. Сторони освідчені про ціни сформовані на ринку.
31.12.2013
11
Договір № 25913дс от 09.04.2012
Покупка оборудования
согласно дополнит.соглашений
Ціна договірна згідно додаткових угод.
Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони освідчені про ціни
сформовані на ринку.
31.12.2013
12
Договір № 12741дс от 11.12.2006
Покупка ГШО, сырья,
материалов, продукции ПТН
согласно дополнит.соглашений
Ціна договірна
згідно додаткових угод. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони
освідчені про ціни сформовані на ринку. 31.12.2013
13
Договір № 2/27937дс от 01.04.2013 Предоставление услуг по
таможенному оформлению грузов (декларирование товаров и транспортных средств)

Тарифы на услуги согл.Прил. № 1
Ціна договірна згідно додатка 1
(Тарифи на послуги з таможенного оформлення товарів) до договору. Ціна по договору
відповідає рівню звичайних цін. Сторони освідчені про ціни сформовані на ринку.
без срока действия
14
Договір № 28156дс от 29.05.2013
Услуги по переработке
давальческого сырья в готовую продукцию - рукава высокого давления в сборе
согласно дополнит.соглашений
Ціна 1 одиниці Продукції обговорюється у
додаткових угодах. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони
освідчені про ціни сформовані на ринку. 31.12.2014
15
Договір № 29019дс от 25.12.2013
Покупка оборудования и
продукции ПТН (рукава высокого давления) согласно дополнит.соглашений
Ціна
договірна згідно додаткових угод. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін.
Сторони освідчені про ціни сформовані на ринку. 31.12.2015
16
Договір № 14452Кдс от 28.09.2007
Договор комиссии по комплексу
водоснабжения и водоотведения объектов шахты
0
Ціна послуг 1 (один)%
от суми виконаних робіт, а також сумма відшкодування витрат пов’язаних з
виконанням договору. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони
освідчені про ціни сформовані на ринку. 31.12.2013
17
Договір № 16695дс от 14.08.2008
Продажа ГШО,сырья,материалов,
продукции ПТН
согласно дополнит.соглашений
Ціна договірна згідно
додаткових угод. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони
освідчені про ціни сформовані на ринку. 31.12.2013
18
Договір № 23316Кдс от 05.05.2011
Договор комиссии, работы по
строительству трубопровода от вакуум-насосной станции ВПС-2 до когенерационной
станции
0
Ціна послуг 1 (один)% от суми виконаних робіт, а також
сумма відшкодування витрат пов’язаних з виконанням договору. Ціна по договору
відповідає рівню звичайних цін. Сторони освідчені про ціни сформовані на ринку.
31.12.2013
19
Договір № 307990 от 13.12.2011
Услуги по ремонту
оборудования и прочие работы (услуги) промышленного характера
0
Ціна
договірна згідно додаткових угод. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін.
Сторони освідчені про ціни сформовані на ринку. 31.12.2013
20
Договір № 25320дс от 01.02.2012
Услуги по контролю качества
отгружаемых рядовых углей марки "К" Согласно Договора
Ціна послуг при
виробництві аналіза однієї проби складає: техничний аналіз - 340 грн.; зольність 190 грн.; зміст влаги - 180 грн.; вихід летючих речовин - 170 грн.; зміст сіри 210 грн.; пластометричні показники - 350 грн.;петнографічні показники - 545 грн.;
мацеральний склад - 300 грн.; діюча плотність - 210 грн.; теплота згоряння - 380
грн.; лабороторне збагачення рядового вугілля - 220 грн. Ціна може корегуватися
додатковими угодами. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони
освідчені про ціни сформовані на ринку. 28.02.2014
21
Договір № 3300004158 от 30.12.2011 Продажа лома цветных металлов
Согласно Специф.
Ціна встановлюється Покупцем виходячи із кон’юктури
ринку та потреби Покупця у товарі та вказується у Спецефікаціях до договору. Ціна
по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони освідчені про ціни сформовані
на ринку.
31.12.2013
22
Договір № 3300004183 от 30.12.2011 Поставка лома черных металлов
Согласно Специф.
Ціна встановлюється Покупцем виходячи із кон’юктури
ринку та потреби Покупця у товарі та вказується у Спецефікаціях до договору. Ціна
по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони освідчені про ціни сформовані
на ринку.
31.12.2014
23
Договір № 21936дс от 27.12.2010
Покупка угля для бытовых нужд
марки ДГ
Согласно дополнит.соглашений
Ціна послуг договірна згідно з
додатковими угодами.Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони
освідчені про ціни сформовані на ринку. 31.12.2013
24
Договір № 21934дс от 27.12.2010
Продажа угля рядовой марки
"К"
Согласно дополнит.соглашений
Ціна послуг договірна згідно з
додатковими угодами.Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони
освідчені про ціни сформовані на ринку. 31.12.2013
25
Договір № 22684Кдс от 10.03.2011
Услуги по бурению технических
скважин различного назначения Согласно дополнит.соглашений
Ціна послуг 1
(один)% от суми виконаних робіт, а також сумма відшкодування витрат пов’язаних з
виконанням договору. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони
освідчені про ціни сформовані на ринку. 31.12.2013
26
Договір № 307987 от 12.12.2011
Покупка продукции ПТН (пояс
монтажный, прокат толстолистовой) Согласно дополнит.соглашений
Ціна
договірна згідно додаткових угод або додатків та вказується без обліку вартості
транспортних витрат. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. Сторони
освідчені про ціни сформовані на ринку. 31.12.2013

З членами наглядової укладались наступні правочини:
№ п/п Сторони правочину Зміст правочину
Сума, грн с ПДВ
Підстава укладання
Методика ціноутворення Строк дії правочину
1
ПАТ "ШУ "Покровське"
Член наглядової ради Демченко Олександр Віталійович
Довіреність № 2718 від 03 липня 2013 р. Представництво інтересів ПАТ "ШУ
"Покровське" та укладання угод
03 липня 2016 р.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. 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, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Пiдприємство використовує метод оцiнки основних засобiв за переоцiненою вартiстю.
Справедлива вартiсть була визначена за пiдсумками оцiнки, проведеної незалежними
оцiнювачами. Остання незалежна оцiнка була проведена станом на 31 грудня 2012
року.
Внаслідок цього була проведена дооцінка необоротних активів на сумму 691 210
тис.грн. Первiсна вартiсть (переоцінена) основних засобiв та iнших необоротних
матерiальних активiв, що значаться на балансi Пiдприємства, станом на 31.12.2013
р. складає 60 315 735 тис. грн., в тому числi:
Виробниче обладнання:
- Земля, будiвлi та споруди 2 438 468 тис. грн.;
- Машини та обладнання 57 636 401 тис. грн.;
- Транспортнi засоби 43 571 тис. грн.;
- Iншi активи 56 955 тис. грн.
Невиробниче обладнання:
- Земля, будiвлi та споруди 17 284 тис. грн.;
- Машини та обладнання 15 тис. грн.;
- Iншi активи 123 041 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Пiдприємства, станом
на 31.12.2013 р. складає 3 932 234 тис. грн., в тому числi:
Виробниче обладнання:
- Земля, будiвлi та споруди 1 703 538 тис. грн.;
- Машини та обладнання 2 208 935 тис. грн.;
- Транспортнi засоби 855 тис. грн.;
- Iншi активи 10 589 тис. грн.
Невиробниче обладнання:
- Земля, будiвлi та споруди 6 054 тис. грн.;
- Машини та обладнання 2 тис. грн.;
- Iншi активи 2 261 тис. грн.
Ступiнь зносу станом на 31 .12.2013 р.:
- Будiвля та споруди - 36,21%.;
- Виробниче обладнання - 96,29%.;
- Транспортнi засоби - 95,94%.;
- Офiсне обладнання - 88,16%.;
- Невиробничi основнi засоби - 85,66%.;
- Iншi активи - 81,32%.
Сума капiтального ремонту та модернiзацiї основних засобiв за поточний рiк склала
95 038 тис.грн., в тому числi
будiвель та споруд - 14 532 тис.грн.,
машин та обладнання - 80 506 тис.грн.
Сума поточного ремонту склала 681 725 тис грн.
Метод нарахування амортизацiї, що застосовуються на пiдприємствi- прямолiнiйний.
Дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв складає вiд 12 до 600
мiсяцiв.
Для будiвель та споруд - 60-600 мiсяцiв,
для виробничого обладнання - 12-240 мiсяцiв,

для всiх iнших категорiй - 12-180 мiсяцiв.
Пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть на основi права власностi, на свiй
розсуд, володiє, користується i розпоряджається належним йому майном, у тому числi
має право надати майно iншим суб'єктам для використання його на правi власностi,
правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на основi iнших
форм правового режиму майна, передбачених Господарчим Кодексом України.
Виробничi потужностi - потужностi Пiдприємства, що використовуються в процесi
виробництва продукцiї: Прохiдницькi комбайни. На шахтi в роботi станом на
31.12.2013 р. знаходиться 11 прохiдницьких комбайнiв: КСП-42- 5 одиниць,
місцезнаходження яких на: вентиляційному штреку 1 північної лави блока 7
(наработка - 165,9 тис.м3); вентиляційному ходку блока 7 (наработка - 37,1
тис.м3); 4 північному конвейєрному штреку блока 10 (наработка - 23,3 тис.м3); 1
південна бортова виробка блоку 10 (наработка - 87,7 тис.м3); головний конвейєрний
штрек північної панелі блока 8 (наработка - 41,1 тис.м3), КСП-43- 5 одиниць,
місцезнаходження яких на: вентиляційному штреку 6 північної лави бремсбергу блока
5 (наработка - 66,3 тис.м3); 1 південний конвейєрний штрек блоку 1 (наработка 90,7 тис.м3); вентиляційна збійка №3 7 південної лави блока 10 (наработка - 91,7
тис.м3); вентиляційний штрек 3 північної лави блока 10 (наработка - 57,4 тис.м3);
заїзд на 12 південний конвейєрний штрек блока 10 (наработка - 39,4 тис.м3), MR620- 1 одиниця, місцезнаходження якої на: 13 південному конвейєрному штреку блока
10 (наработка - 168,5 тис.м3). Комбайн прохiдницький КСП-42 використовується для
механiзованого руйнування гiрничої маси у забоях та навантаження її на стрiчковий
конвеєр при проведеннi горизонтальних та похилих до +-12 гiрничих виробках, розрiз
вiд 10 до 33 м2 по вугiллю або змiшаному забою в межах мiцностi руйнуючих порiд до
100МПа та абразивнiстю до 15 мг в шахтах небезпечних по газу та вугiльному пилу.
Комбайн прохiдницький КСП-43 використовується для механiзованого руйнування
гiрничої маси у забоях та навантаження її на стрiчковий конвеєр при проведеннi
горизонтальних та похилих до +-12 гiрничих виробках, розрiз вiд 10 до 33 м2 по
вугiллю або змiшаному забою в межах мiцностi руйнуючих порiд до 100МПа та
абразивнiстю до 15 мг в шахтах небезпечних по газу та вугiльного пилу. Технiчни
характеристики прохiдницьких комбайнiв. Тип комбайнiв: КСП-42/ КСП-43. Верхя межа
мiцностi руйнованих порiд, G сж МПа 120 120 Технiчна продуктивнiсть рiзання,
м3/мин, не менше: Gсж=100МПа м3/хвил 0,35 0,35 Gсж=80МПа м3/хвил 0,5 0,5
Номiнальна напруга В 1140/660 1140/660 Сумарна номiнальна потужнiсть
електродвигунiв комбайна i перевантажувача кВт 350 350 Абразивность порiд мг 18 18
Тип виконавчого органу стрiловидний з подовжньо-осьовою рiжучою коронкою. Розмах
стрiли виконавчого органу: по висотi м 5,3, по ширинi м 7,6 нижче за рiвень грунту
м 0,3 Дорожнiй просвiт (клiренс) м 0,27 0,27 Тиск в системi зрошення МПа 1,5 1,5
Середнiй питомий тиск на грунт МПа 0,17 0,17 Спiльна витрата води на зрошування
"м3/сл/хвил"70 70 Маса тонн 75 75. Очистнi комбайни. На шахтi в роботi знаходиться
7 видобувних комбайнiв: МВ-410Е - 3 одиниці, які знаходяться на: 2 північній лаві
блоку 10 (дільниця №4), фактична наработка за весь період роботи комбайна
становить 466 тис.тн вугілля; 5 північній лаві центральної панелі блоку 8
(дільниця №6), фактична наработка становить - 40 тис.тн.; 3 північній лаві блоку 3
(дільниця №8), фактична наработка становить - 146 тис.тн.; МВ-630Е-1 одиниця, яка
знаходиться на: 6 південної лаві блоку 2 (дільниця №2), фактична наработка
становить - 407 тис.тн.; JOY 4LS 20- 3 одиниці, які знаходяться на: 5 південній
лаві блоку 10 (дільниця №1), фактична наработка становить - 580 тис.тн.; 6
південній лаві блоку 10 (дільниця №3), фактична наработка становить - 2887
тис.тн.; 3 південній лаві блоку 10 (дільниця №7), фактична наработка становить 2721 тис.тн. Очисний комбайн МВ-12 розроблений для двосторонньої безнiшевой вiїмки
вугiлля з мiцнiстю пласта 1,4-2,7м. З кутом падiння пласта при вiдробiтку за
пiдняттям та падiнням може складати -+35 град. Очисний комбайн JОY призначений для
механiзованого виймання вугiлля i навантаження на конвеєр на пластах середньої
потужностi. Сфера застосування -в очисних забоях пологих i похилих пластiв
товщиною 1,6-3,4 м, що вiдпрацьовується за простяганням з кутами падiння до 25
град або за пiдняттям та падiнням ,- до 12 град з опiрнiстю вугiлля рiзанню до 450
кН/м шахт, небезпечних за газом та пилом. Технична характеристика очисних
комбайнiв. Тип комбайiв: МВ 12-410Е / JОY 4LS20 /МВ630Е. Потужнiсть, що виймається
м 1,4_2,9/ 0,65_.1,6. Максимальна мiцнiсть вугiлля МПа 40/ 40/ 40. Продуктивнiсть,
т/год т-год 1332 /1332. Тип виконавчого органу шнековий Встановлена потужнiсть кВт
"2*2852*602*13" "2*3002*602*13". Сумарна потужнiсть кВт 441,5 /716/. Напруга В
1140/1000/ 1140/ 3300/ 1140/ Управлiння дистанцiйне автоматичне с центрального
пульту дистанцiйне. Довжина комбайна м 8,216/ 11,9/ 11,9/ Ширина комбайна м 1,406/
1,4/ 1,4. Висота комбайна м 0,39/ 0,64/ 0,64. Маса комбайна тонн 18/ 43/ 50.
Пiдприємство володiє основними засобами, що значаться на його балансi, на правах
володiння, розпорядження, користування, без обмеження у термiнах. Ступiнь
використання основних засобiв по ПАТ" Шахтоуправлiння "Покровське". У цей час на
шахтi ведеться використання всiх об'єктiв основних засобiв iз максимальним
навантаженням. Пiдземнi й наземнi основнi засоби виробничого призначення

експлуатуються в iнтенсивному режимi з 100 % навантаження. Основнi засоби в
об'єктах торгiвлi використовуються з 100 % навантаженням, тому що об'єкти торгiвлi
працюють щодня з режимом роботи в основному 12 годин або цiлодобово.
Повнiстю замортизованих основних засобiв станом на 31.12.2013 р. на пiдприємствi
немає.
Первiсна вартiсть оформлених у заставу пiд кредитну лiнiю основних засобiв станом
на 31.12.2013 р. на пiдприємствi складає 1 762 325 тис. грн., залишкова вартiсть
1 198 830 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв, що переданi Пiдприємством в оперативну оренду
станом на 31.12.2013 р. становить 742 748 тис. грн., залишкова вартiсть 63 727
тис. грн.
Сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобiв складає 732 мiл.
грн. Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо) немає.
Повнiстью замортизованх основних засобiв, яки продовжують використатись немає.
Основних засобiв якi вилученi з експлуатацiї для продажу немає. Основних засобiв,
отриманих за рахунок цiльового фiнансування немає.
Фінансування придбання основних засобів в майбутньому планується за рахунок
власних джерел.
Залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, що
значаться на балансi Пiдприємства, станом на 31.12.2013 р. складає 3 932 234 тис.
грн.
На пiдприємствi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття, ремонти
основних засобiв здiйснювалися в цiлому вiдповiдно до вимог МСФЗ 16 "Основнi
засоби".
За звiтний перiод введено в дiю основних засобiв на суму 1 489 947 тис. грн.
-вибуло основних засобiв на суму 34 189 тис.грн.(балансова вартість).
За звiтний перiод на Пiдприємствi нараховано амортизацiї у сумi 851 618 тис.грн.
Утримання активів виробництва здійснюється згідно з нормативно-правовою та
технічною документацією: паспортів, сертифікатів, руководства з експлуатації
обладнання, вимог до безпеки праці. На балансi Пiдприємства вiдображена вартiсть
незавершених капiтальних iнвестицiй на будiвництво та придбання основних засобiв,
яка станом на 31.12.2013 р. становить 1 696 645 тис.грн., у тому числi:
* капiтальне будiвництво - 1 404 520 тис.грн.,
* придбання (виготовлення) основних засобiв (придбане виробниче обладнання, не
введене в експлуатацiю станом на 31.12.2013 р.) - 255 930 тис.грн.
* придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв (МНМА) - 36 195
тис.грн.
З метою подальшого зростання виробничих потужностей, на підприємстві передбачена
програма по завершенню будівництва бл.№ 10, та будівництво нових блоків № 11, 7, 9
та 13. Завершення будівництва бл.10 забеспече безпрерервну передачу вугілля на
збагачувальну фабрику.
Екологiчна полiтика Товариства передбачає мiнiмiзацiю вiдходiв та зменшення
забруднення навколишнього середовища, води, повiтря та г'рунтiв. Загальну полiтику
по охоронi навколишнього природного середовища здiйснює головний iнженер . До
екологiчного законодавства, яке поширюється на дiяльнiсть Товариства, належать
Закони України: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону
атмосферного повiтря", "Про вiдходи", Водний Кодекс України та iншi нормативнi
документи, Державнi санiтарнi норми та правила, Державнi стандарти України.
Екологiчнi витрати пiдприємства: 60 451,06 тис. грн. У тому числi:
ЗБОРИ ЗА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: За використання надр - 44 720,64 тис. грн За
земельнi ресурси - 1619,11 тис. грн За водокористування - 538,68 тис. грн За
скиди стiчних вод - 0. За викиди забруднюючих речовин в атмосферу вiд стац. джерел
- 3871,75 тис. грн За розмiщення вiдходiв 9347,58 - тис. грн Iншi збори - 0,0
тис.грн Всього - 60 097,76 тис.грн.
ВИТРАТИ НА СТВОРЕННЯ РЕЖИМНИХ МЕРЕЖ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОНIТОРИНГУ, КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ : За якiстю та режимом шахтної, пiдземної та поверхневої води
- 20,2 тис. грн За деформацiями земної поверхнi - 0. За станом грунтiв - 1,7 тис.
грн За станом атмосфери - 156,2 тис. грн За поводження з відходами - 170,6 тис.
грн За радіаційним станом -4,6 тис. грн. Всього -353,3 тис. грн..

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

Публiчне акцiонерне товариство "Шахтоуправлiння "Покровське" як видобувне
пiдприємство, що видобуває коксуюче вугiлля, є невiд'ємною складовою частиною
гiрничо-металургiйного комплексу (ГМК) з усiма притаманними йому економiчними та
полiтичними проблемами. ГМК вiдноситься до стратегiчно важливої i в той же час до
уразливої галузi промисловостi України. Вiтчизняний ГМК постiйно лихоманить,
оскiльки стабiльнiсть його роботи залежать вiд безлiч факторiв, починаючи з цiн на
обладнання, енергоносiї, паливо, допомiжнi матерiали. Як складова частина ГМК,
Шахтоуправлiння "Покровське" потерпає вiд всiх проблем , притаманних галузi в
цiлому. Видобуток i подальша переробка i реалiзацiя коксуючого вугiлля
здiйснюється в умовах конкурентного середовища, що характеризується: на
внутрiшньому ринку - належнiстю основних споживачiв до конкуруючих крупних
промислово-фiнансових об'єднань iз своїми постачальниками сировини, зовнiшньому
ринку - високою насиченiстю ринку сировиною i продукцiєю ГМК. Надвиробництво сталi
i вiдсутнiсть економiчного зростання в основних метало споживаючих регiонах ,. як
наслiдок призвели до рiзкого зменшення попиту на сировину для металургiї, в тому
числi - на коксуюче вугiлля. Крiм того, на дiяльнiсть товариства впливає цiла
низка iстотних проблем, вiд яких у високому ступенi залежить дiяльнiсть
товариства, а саме: - Зростання цiн на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали,
якi залишаються на загальнодержавному рiвнi досить високими i нестабiльними,
значно гальмують складання прогнозiв i планiв на бiльш тривалi промiжки часу; Значний вiдсоток кредитування; - Недостатня кiлькiсть квалiфiкованих молодих
фахiвцiв; - Недосконале законодавство; - Наслiдки економiчної кризи у країнi; Для
збiльшення конкурентоздатностi продукцiї шахти i, як наслiдок - її купiвельної
спроможностi, товариство залучає власнi i iнвестицiйнi кошти для оновлення
шахтного обладнання, впровадження нових енергозберiгаючих технологiй, що дозволяє
знизити собiвартiсть продукцiї i дозволяє динамiчно розвиватися пiдприємству.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Внаслiдок порушень чинного законодавства України за 2013 рiк ПАТ "ШУ "Покровське"
зазнало штрафних санкцiй (пенi), в т.ч.:
- з податку на прибуток на суму 96,1 тис.грн.,
- з податку на додану вартiсть на суму 60,5 тис.грн.,
- з податку на доходи фiзичних осiб у розмiрi 5,5 тис.грн.,
- плати за спецвикористання водних ресурсів на суму 0,2 тис.грн.,
- по порушеннями, встановленими Фондом соцiального страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатностi на суму 10,5 тис.грн. ,
- по акту державної митної служби внаслідок донарахування мита та ПДВ - 2,5
тис.грн.,
- відшкодування моральної шкоди - 1 526 тис.грн.
- у зв'язку з виконанням господарських договорі та інші - 118,7 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Пiдприємство працює на умовах господарського розрахунку та залучає довгостроковi
та короткостроковi кредити, використання яких направлено на оновлення основних
засобiв Пiдприємства.
Структура капiталу ПАТ на 31.12.2013 р. становить:
31,6% - власний капiтал,
68,4% - забезпечення та зобов'язання.
Показники фінансового стану ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" за три роки
Найменування
Нормативне значення
2011
2012
2013
Коефіцієнт покриття
> 1
0,30
0,27
0,20
Коефіцієнт швидкої
ліквідності
0,6 - 0,8
0,12
0,05
0,03
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
0,25-0,5
0,01
0,0004
0,001
Чистий оборотний капітал
збільшення
-2943564 -3276264
-3747960
Коефіцієнт платоспроможності
(автономії)
> 0,5
0,26
0,34
0,32

Коефіцієнт фінансування
< 1
2,17
Коефіцієнт забезпеченості
власними оборотними засобами
>0,1
Коефіцієнт маневреності
власного капіталу
>0
Коефіцієнт рентабельності
активів
>0
Коефіцієнт рентабельності
власного капіталу
>0
Коефіцієнт рентабельності
продукції
>0
Коефіцієнт оборотності
активів
збільшення
0,62
Коефіцієнт оборотності
дебіторської заборгованості
збільшення
30,35
Строк погашення
дебіторської
заборгованості (днів)
зменшення
Коефіцієнт оборотності
кредиторської заборгованості (днів) збільшення
Строк погашення
кредиторської заборгованості (днів) зменшення
Коефіцієнт оборотності
матеріальних запасів
збільшення
Коефіцієнт оборотності
основних засобів (фондовіддача)
збільшення
1,10
Коефіцієнт оборотності
власного капіталу
збільшення
Коефіцієнт зносу
основних засобів
зменшення

2,88

-

-

-

-

1,94

-

0,09

0,06

0,43

0,19

-

0,16

0, 17

0,03

0,57

0,73

32,37

17,71

11

21

3,79

1,50

95

243

4,97

0,84

1,20
304

5,86

1,08

2,65

12

5,67

1,46

2,39
0,94

1,90
0,93

Аналiз лiквiдностi пiдприємства здiйснюється за даними балансу i дозволяє
визначити можливiсть пiдприємства платити свої поточнi зобов'язання. Аналiз
лiквiдностi пiдприємства здiйснюється шляхом розрахунку таких показникiв
(коефiцiєнтiв):
" коефiцiєнт покриття;
" коефiцiєнт швидкої лiквiдностi;
" коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
" коефiцiєнт чистого оборотного капiталу.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних
активiв до поточних зобов'язаннь пiдприємства i показує достатнiсть ресурсiв
пiдприємства, що можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.
У загальному випадку пiдприємство враховується лiквiдним, якщо має чистий
оборотний капiтал, тобто його поточнi активи бiльш нiж поточнi зобов'язання.
Значення цього коефiцiєнту для Пiдприємства протягом звiтного перiоду нижче
нормативного (0,20), тобто Пiдприємство не в змозi самостiйно погасити свої
короткостроковi зобов'язання.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних
оборотних коштiв (коштiв та їхнiх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй i
дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає
платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови
своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Значення показника швидкої
лiквiдностi за аналiзований перiод складає 0,05…0,03, що свiдчить про недостатню
долю лiквiдних коштiв у структурi власних заощаджень.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення коштiв i їхнiх
еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточного зобов'язанням.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може
бути сплачена негайно. За аналiзований перiод значення цього коефiцiєнту практично
дорiвнюється 0 що свiдчить про вiдсутнiсть високолiквiдних коштiв у структурi
власних заощаджень.
Чистий оборотний капiтал розраховується як рiзниця мiж оборотними активами
пiдприємства i його поточними зобов'язаннями. Його наявнiсть i величина свiдчать
про можливiсть пiдприємства платити свої поточнi зобов'язання i розширювати
подальшу дiяльнiсть. На Пiдприємствi немає чистого оборотного капiталу. Його
вiд'ємне значення на кінець звітного періоду становить 3747960 тис. грн. У

порiвняннi з 2012р. його вiд'ємне значення збiльшилось, що свiдчить про подальше
погiршення фiнансового стану у 2013 р.
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснюється за
даними балансу пiдприємства, характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв
пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд
зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Аналiз платоспроможностi (фiнансової
стiйкостi) пiдприємства здiйснюється шляхом розрахунку таких показникiв
(коефiцiєнтiв):
" коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї);
" коефiцiєнт фiнансування;
" коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами;
" коефiцiєнт маневреностi власного капiталу.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховується
як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i
показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його
дiяльнiсть. Протягом аналізованого періоду значення показнику не відповідало
рекомендованому, що свiдчить про недостатній рiвень стiйкостi фiнансового стану
Пiдприємства.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення
залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених
засобiв. Значення цього коефiцiєнту станом на 31.12.2013 р. дорiвнює 2,17. На
кожну гривню власних засобiв Пiдприємство залучило 2,17 грн. залучених коштiв.
Протягом звiтного перiоду спостерiгається тенденцiя збільшення цього показника. Що
є негативною тенденцією.
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами розраховується як вiдношення
величини чистого оборотного капiталу до величини оборотних активiв пiдприємства i
показує забезпеченiсть пiдприємства власними оборотними засобами. Значення цього
коефiцiєнту має вiд'ємне значення, що свiдчить про вiдсутнiсть у Пiдприємства
власних оборотних коштiв.
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власного капiталу
використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi
засоби, а яка капiталiзована. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу
розраховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу. За
аналiзований перiод значення цього коефiцiєнту вiд'ємне , що свiдчить про
вiдсутнiсть оборотного капiталу та наявность великої частки важко реалізованих
активів у загальному обсязі власних коштів.
Розрахунок і оцінка фінансових коефіцієнтів дозволили виявити невідповідність
основних фінансових коефіцієнтів ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" за звітний
період нормативним значенням, що говорить про відсутність у підприємства власних
оборотних коштів, отже, про високу залежність діяльності від позикових коштів, що
приводить до нестійкого фінансового стану підприємства.
Заходи з коригування економічних процесів підприємства повинні бути спрямовані:
а) на скорочення його поточних витрат,
б) на збільшення виручки від реалізації продукції та інших грошових доходів.
Як показує досвід роботи з підприємствами, що знаходяться в складному фінансовому
становищі, найбільш ефективними виявляються заходи, спрямовані на збільшення
обсягу виробництва і реалізації продукції. Ці заходи забезпечують подвійний ефект.
По-перше, вони збільшують обсяг оборотних активів і покращують ліквідність їх
структури за рахунок збільшення частки грошових коштів. По-друге, зростання обсягу
виробництва і реалізації призводить до відносного скорочення умовно-постійних
витрат підприємства. Скорочується собівартість виробів, зростає їх
конкурентоспроможність і рентабельність.
На даний час Товариство вживає заходи для оздоровлення фiнансового стану
пiдприємства:
- заходи, якi дозволять в повнiй мiрi використовувати потужностi виробничого
устаткування;
- заходи для прискорення оборотностi поточних активiв за рахунок скорочення
документообiгу, скорочення перiоду iнкасацiї дебiторської заборгованостi;
- заходи по оптимізації необхідних обсягів матерiальних запасiв i відсутності
нелiквiдiв;
- заходи по зниженню собiвартостi продукцiї за рахунок використання технологiй по
збереженню ресурсiв, зменшенню матеріалоємності, пiдвищенню автоматизацiї працi i
зниженню непродуктивних втрат.
Фiнансування iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства по реконструкцiї виробництва у
2014 роцi планується здiйснювати за рахунок залучення позикових коштiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

В 2013 роцi ПАТ "ШУ "Покровське" було зареєстровано - 3807 договорiв, угод,
контрактів. Строки виконання договорів дотримані. З основними контрагентами
Товариство має довгострокові відносини, тому усі основні договори перейшли з 2013
на 2014рік. "Портфель" замовлень на 2014 рік на дату звіту в повному обсязі ще не
сформований. Дохід від його виконання очікується на рівні 2013 року. Вартість не
виконаних договорів станом на 31.12.2013 року орієнтовно становить 153 млн. грн.,
очікуваний прибуток від їх виконання становить 2,3 млн.грн.

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)
Iнтенсивний розвиток шахти "Красноармійська-Західна № 1" (теперішнє ПАТ
"Шахтоуправлiння "Покровське") почався з 1997 року завдяки iнвестицiйним
вкладенням. Це дозволило зробити технiчне переозброєння очисних i пiдготовчих
забоїв, удосконалювати систему вентиляцiї, реконструювати систему пiдземної
дегазацiї, конвеєрну лiнiю для видачi гiрської маси.
Знайдено технiчнi рiшення по збiльшенню продуктивностi скiпового стовбура,
розширенню вентиляцiйної свердловини. Для полiпшення стану гiрничих виробок, з
залученням українських i зарубiжних фахiвцiв, проведена робота з вибору крiплення
виробок i способу їх охорони. В шахтоуправлiннi застосовано використання
податливого крiплення з анкерним крiпленням, анкера глибокого залягання, охорона
виробок литими смугами з матерiалу "БI-Крiп".
Це дозволило довести видобуток рядового вугiлля з 0,7 млн. т в 1991 роцi до бiльше
нiж 8 млн. т/рiк у 2013 роцi.
За 23 роки експлуатацiї видобуто 99,9 млн. т вугiлля, з яких за першi 10 рокiв 19,9 млн.т (1991-2000г.г.) i за другi - 80 млн.т (2001-2013 р.).
Запаси вугiлля шахтного поля, якi згiдно з проектом повиннi були вiдпрацьовуватися
за 50 рокiв, за 20 рокiв вiдпрацьованi на 85%.
З метою пiдтримки досягнутого рiвня видобутку i продовження термiну служби шахти
були прирiзанi запаси резервного блоку i за 10 рокiв побудована друга черга шахти
в блоцi №10, з очисних вибоїв якого з вересня 2009 року видобувають вугiлля. При
будiвництвi шахти було пройдено 41км гiрничих виробок. За 23 роки експлуатацiї
пройдено 434км гiрничих виробок.
Протяжнiсть пiдтримуваних виробок перевищує 197км. Реконструйована дегазацiйна
система шахти, що дозволило збiльшити обсяг метаноповiтряної сумiшi, що каптує з
14 млн. м3/рiк у 1999 роцi до 46,3 млн. м3/рiк в 2013 роцi (в перерахунку на 100%
СН4).
Введення в експлуатацiю Когенерацiйної електростанцiї (КГЄС) з 1 липня 2011 року
дозволило скоротити споживання електроенергiї та зменшення шкiдливих впливiв на
навколишнє середовище. Об'єм утилiзацiї газу метану у 2013 роцi склав 16961
тис.м3/рiк 100% СН4. Скорочення викидiв парникового газу метану у рамках
Кiотського протоколу за 2013 рiк склало 222 тис.тонн в еквiвалентi СО2. Вироблення
власної активної електроенергiї за 2013 рiк склало 50883 тис.кВт*год . Для
подальшого розвитку шахти i досягнення виробничої потужностi 9,2 млн. тонн на рiк
планується будiвництво нових блокiв №11, №7,№9.
Блок №11 з промисловими запасами вугiлля 72 543 тис. тонн планується вiдкрити
двома централiзовано-здвоєними стовбурами ВС №3, ППС №3 i гiрничими роботами (ухил
блоку №10, вентиляцiйний ухил) з боку блоку №10. Роботи по проходженню
повiтроподавального стовбура №3 були початі в липні 2013 р., завершити перший
етап будiвництва планується до вересня 2014р. Роботи по проходженню
вентиляцiйного стовбура №3 планується почати в квітні 2014 р., завершити перший
етап будiвництва планується до липня 2015р. Блок №7,9 з промисловими запасами
вугiлля 22,2 млн. тон планується вiдкрити у 2014 роцi гiрничими виробками
(пiвнiчний польовий конвеєрний штрек, пiвнiчний польовий вiдкаточний штрек) з боку
головного майданчика.
Основнi змiни в господарськiй дiяльностi та фiнансовому станi протягом звiтного
року: -зростання видобутку вугiльної продукцiї: Видобуток вугiлля: 2010 рiк 4777,7 тис. тонн, 2011 рiк, - 6898,7 тис. тонн, 2012 рiк, - 8345,5 тис. тонн, 2013
рiк - 8594 тис. тонн.
У 2013 роцi одночасно працювали 7 очисних забоїв,
обладнаних механiзованими комплексами нового технiчного рiвня. Середньодобовий
видобуток склав 23,7 тис.тонн, середньодобове навантаження на один очисний забiй
досягло майже 2750 тонн, продуктивнiсть працi робiтника по видобутку склала 98,8
тонну/мiс. Продуктивнiсть працi ГРОЗ в 2013 роцi склала 540,2 тонни/мiс Торiк було
введено в експлуатацiю 6 очисних вибоїв. За 2013 рiк пройдено 31689 метрiв
гiрських виробок. Проведення здiйснювалося комбайнами МR-620, КСП-42, КСП-43, 2П110. У вибоях з буропiдривною технологiєю застосовуються навантажувальнi машини
2ПНБ-2Б, МПК-1600, УБШ-313.

У 2012 роцi було проведено переходження гiдравлiчних систем управлiння
механiзованими крепямi на робочу рiдину з використанням високоякiсного складу
емульсола "Solsenic" замiсть "Унiверсал".
Це дозволило понизити аварiйнiсть на високонапiрних установках i блоках управлiння
секцiями крiплення на 35%. Упровадженi системи пiлотного гiдравлiчного
мультiшлангового управлiння секцiями механiзованого крiплення ОНЕ замiсть Marco i
РСД, якi не вiдповiдають вимогам високопродуктивної роботи механiзованих
комплексiв в очисних забоях.
Для забезпечення безперебiйної подачi якiсної робочої рiдини в блоку 10, що дiють
або знов вводяться, впроваджено пiдземнi централiзованi високонапiрнi станцii
КАМАТ та ГИДРОВАТ, що дозволило скоротити кiлькостi осiб обслуговуючого персоналу
на 25%, знизити аварiйность у системах гидроуправленiя комплексiв, стiйках i
гiдроцилiндрах секцiй механiзованої крепі. Згiдно з "Методикою проведення гiрничоекспериментальних робiт по розробцi способу контролю процесу бурiння випереджаючих
свердловин i оцiнки їх ефективностi в умовах вугiльного пласта d4" упроваджено сiм
верстатів нiмецької фiрми Хаухинко для бурiння розвантажувальних свердловин по
пласту d4. Вживання даної методики дозволило здiйснювати перехiд горно-геологiчних
порушень практично без зниження темпiв проведення. Програмою розвитку гiрських
робiт на 2014 рiк передбачено: - видобуток вугiлля в об'ємi 8817,2 тис.тонн проведення гiрських вироблень в об'ємi 32,106 км., що вiдповiдає 3,6 м/1000 тонн
очисного видобутку. У 2014 роцi заплановано ввести в дiю 7 очисних забоїв.
Головним напрямом дiяльностi пiдприємства в майбутньому є реалiзацiя програми
технiчного переозброєння i модернiзацiї виробництва, яка включає впровадження
новiтнiх гiрських i ресурсозберiгаючих технологiй, якi забезпечують оновлення i
розвиток шахтного фонду. На пiдприємствi ПАТ "ШУ "Покровське" розроблена "Програма
перспективного розвитку на 2014-2018 роки" i "Програма технiчного переозброєння".
Всi роботи з обгрунтування й реалiзацiї програм технiчного переозброєння (технiчнi
рiшення, рекомендацiї, пропозицiї) виконуються iнвесторами iз залученням
висококвалiфiкованих фахiвцiв НДI, ВУЗiв, проектних i конструкторських
органiзацiй. Реалiзацiя цих програм передбачає пiдвищення продуктивностi працi в
2-3 рази за рахунок впровадження високопродуктивної технiки і зниження витратного
механiзму в 1.5-2 рази за рахунок впровадження ресурсосберiгаючих технологiй.
Програма розширеного вiдтворення роздiлена на III черги, якi взаємозалежнi мiж
собою i є невiд'ємною частиною програми розвитку шахти на перiод до 2038 року. I
черга передбачає пуск ВГП (вентилятора головного провiтрювання) на СС№2
(9300м3/хв), подачу електроенергiї в шахту для забезпечення розвитку фронту
гiрничих робiт i пiдготовку виконання програми будiвництва II черги (роботи
завершенi в серпнi 2007 г). II черга: видача вугiлля iз шахти, робота
вентиляторної установки на повну потужнiсть, забезпечення спуска - пiдйому людей i
матерiалiв по ВПС №2, робота дегазацiйної i компресорної станцiй. III: закiнчення
будiвництва з введенням в експлуатацiю комплексу iнженерних мереж, складського
господарства. По технологiї об'єкти роздiленi на два комплекси: комплекс ВПС№2 i
СС№2.
Комплекс об'єктiв ВПС №2 включає: 1. Введення в експлуатацiю ВПС №2 дозволяє
скоротити час по доставцi людей i матерiалiв до головних магiстральних виробок
блоку №;10. При проектуваннi ВПС №2 прийнятi технiчнi рiшення, що дозволяють
робити спуск в шахту секцiй мехкрепi без попереднього розбирання. 2. Комплекс
вироботок ВПС №2 i наявнiсть породної баддi ємкiстю 5 м3 дозволить робити
вiдособлену видачу породи, що не залишається пiсля закладки у виробленому
просторi. 3. Будiвництво водовiдливу й введення в експлуатацiю його забезпечать
вiдкачку води при максимальному припливi 200 м3/година при ємкостi водозбiрника
2400 м3. 4. Введення комплексу пiдстанцiї на промплощадцi блоку №10 iз прокладкою
кабелю по стовбуру (за тимчасовою схемою), а пiсля армування стовбура за постiйною
схемою, дозволяє виконати розвиток гiрничих робiт i забезпечити надiйним джерелом
живлення все гiрниче обладнання блоку. 5. Будiвництво iнженерних мереж i їхнє
введення в експлуатацiю дозволить удосконалити роботу об'єктiв шахти. Проводиться
проектування загальної системи водопостачання (шахта, збагачувальна фабрика) iз
забором води iз затоплених виробок шахти iм. "Шевченко" i зi ставка накопичувача
шахтної води, що пiсля посвiтлiння й очищення буде використана на засоби
пилеподавлення й пожеж .
Комплекс об'єктiв СС№2 включає:
1. Будiвництво й введення в експлуатацiю вентилятора головного провiтрювання ВЦД47У. Вентилятор введений в експлуатацiю 05.08.07р. (9300м3/хв, I етап). Переклад
ВГП на повну продуктивнiсть був здiйснений 1.09.08р (16000м3/хв).
2. У комплексi з введенням в експлуатацiю скiпового стовбура намiчене введення в
експлуатацiю 6 вакуум - компресорiв ВВК2-150, якi забезпечать згрупування метану в
обсязi 72 млн. м3 у рiк. Введення в експлуатацiю вакуум-насосної станцiї дозволить
вирiшити частину комплексної програми по когенерацiї, а саме подачу СН4 на
установки для виробництва електроенергiї.
3. Введення в експлуатацiю скiпового пiдйому дозволяє забезпечити видачу вугiлля
додатково в обсязi 5 млн. тонн у рiк. Стовбур обладнається двома двухскiповими

пiднiмальними установками №1 i №2 (1х6,3х4,2/0,63). Двухскiповi пiдйоми обладнанi
скiпами мiсткiстю 15м3. Максимальна продуктивнiсть пiдйому №1 - 496 т/ч, №2 - 512
т/ч. Для зниження пiкових навантажень на скiповий пiдйом передбачене будiвництво
двох бункерiв загальною ємкiстю 2500м3. Крiм того, мiсткiсть дiльничних бункерiв
буде становити 300 - 500м3 (для дiлянки).
4. З огляду на складнi гiрничо-геологiчнi умови ведення робiт на запасах блоку
№10, а так само для виконання програми закладки породи, анкерного крiплення,
побудована компресорна станцiя, яка складається з 2-х турбокомпресорiв (Sentak-250
фiрми Ingersol Rend) i 1-го турбокомпресора (К250-61-5). Для пiдтримки рiвня
видобутку 12 млн. тонн у рiк, передбачене будiвництво вентиляцiйного стовбура №3 i
повiтряно-подавального стовбура №3 блоку №11 з проектним об'ємом видобутку 5000тис
тон вугiлля в рiк. Iнститутом "Дондiпрошахт" виконанi проектнi пророблення по
вiдпрацьовуванню блоку №11. Промисловi запаси блока №11 складають 64831 тис тон
вугiлля.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
За 2013 рiк сума витрат ПАТ "ШУ "Покровське" на дослiдження та розробки складала
3664 тис.грн. Протягом року було укладено наступнi угоди на виконання науково
дослiдницьких робiт:
Державний Макiївський науково-дослiдний iнститут з безпеки робiт у гiрничiй
промисловостi на загальну суму 2067 тис.грн.:
-дослiдження технiчних рiшень вiдроблення викидонебезбечних та загрозливих
вугiльних пластiв в 2013 роцi;
-дослiдження технiчних рiшень з безпечного вiдроблення викидонебезпечних та
загрозливих пластiв;
-дослiдження джерел метановидiлення та газовидiлення та розробка рекомендацiй з
безпеки робiт;
- дослiдження проекту комплексного знепилювання шахти,
- дослiдження i узгодження заходiв щодо врятування пiдземних працiвникiв у разi
виникнення аварiй тощо.
Донецький ЕТЦ Науководослiдницького iнституту промбезпеки та охорони працi на
загальну суму 393 тис грн.:
-експертиза розрахункiв максимально можливого видобутку по шахтi;
-експертиза проекту вiдпрацювання запасiв на перiод 2013-16р.р. на вiдповiднiсть
НПАОП;
-експертиза проектiв ведення гiрничих робiт ;
-експертиза проектiв вiдведення метану з вiдпрацьованого простору;
-експертиза проектiв дегазацiї тощо.
Державне пiдприємство "Донецький науково-дослiдний вугiльний iнститут" на загальну
суму 136 тис.грн.: -розробка рекомендацiй для ПДК по керуванню гiрським тиском i
крiпленню очисних вибоїв з важкокерованими кровлями;
-проект вiдробки виїмкових дiльниць, заходи по забезпеченню безпечної роботи
очисних вибоїв як високонавантажених по видобутку вугiлля i розробка рекомендацiй
по застосуванню возвратноточних i комбiнованих схем провiтрювання.
Науково-дослiдний iнститут гiрничорятувальної справи та пожежної безпеки
"Респiратор" на загальну суму 350 тис.грн.:
-наукове супроводження рекомендацiй по застосуванню схем провiтрювання ;
-проведення теплових дослiджень породного вiдвалу шахти;
-дослiдження складу топливного газу iз гiрничих виробок тощо.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Науково-виробниче пiдприємство
"Донтехексперт" на загальну суму 192 тис.грн.:
-експертиза документацiї з питань охорони працi i промислової безпеки ;
-заходи по безпечному веденню робiт по виїмцi вугiлля тощо.
Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю Науково-виробниче пiдприємство
"Донекосервiс" на загальну суму 164 тис.грн.:
-контролювання за виконанням нормативiв гранично-допустимих викидiв на джерелах
викидiв пiдприємства.
Асоцiацiя пiдприємств "ИГМ" iм. М.М. Федорова на загальну суму 305 тис.грн.:
-обстеження пiдйомних машин про технiчний стан i можливiсть подальшої
експлуатацiї;

-обстеження металевого шатрового вентиляцiйного ствола про технiчний стан i
можливiсть подальшої експлуатацiї. П
ублiчне акцiонерне товариство "Дондiпрошахт" на загальну суму 57 тис.грн.:
- робоча документація по реконструкції котельної ВПС2, розробка робочої
документації по формуванню плоского породного відвалу першої черги і проектування
другої черги.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 31.12.2013 року ПАТ "ШУ "Покровське" є учасником 10 судових справ, з
них:
4 позови на суму 250 000 грн. - відшкодування моральної шкоди внаслідок
травм та професійних захворювань;справи розглядаються в Красноармійському
горрайсуді Донецької області та Димитровському городському суді Донецької області.
1 позов на суму 25 268 грн. - стягнення грошових коштів за підстав, що
витікають з трудових відносин; справа розглядається в Красноармійському горрайсуді
Донецької області.
1 немайновий позов про скасування повідомлення про професійне захворювання
до колишнього працівника підприємства;справа розглядається в Голосіївському суді
м.Київа.
1 позов на суму 4 025 грн. до підсудного по кримінальному провадженню;справа
розглядається в Красноармійському горрайсуді Донецької області.
3 позови на суму 191 716,17 грн. - стягнення спричинених збитків за позовами
юридичних осіб; справи розглядаються в Господарському суді Донецької області.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Публiчне акцiонерне товариство "Шахтоуправлiння "Покровське" є лiдируючим
пiдприємством вугiльної галузi України iз щорiчним обсягом видобутку рядового
вугiлля марки "К" порядку 8 млн.тонн. Будiвництво шахти здiйснювалося з 1974 року
вiдповiдно до технiчного проекту будiвництва, розробленим iнститутом
"Донгипрошахт". Шахта була уведена в експлуатацiю в груднi 1990 року iз проектною
потужнiстю 1,5 млн тонн.
Шахта добуває вугiлля марки "К", що є сировиною для коксохiмiчної промисловостi.
Розмiри шахтного поля по простиранню 16 км. i по падiнню 6 км.
У його межах вiдпрацьовується один пласт d4 потужнiстю 0,9-2,15м Межi шахтного
поля - по повстанню - лiнiя пересiчення пласта d4 Криворiзько-Павлiвським скидом;
по простиранню (на пiвночi) по скиду № 8 до Котлiнського надвига, далi по ламанiй
лiнiї по падiнню до iзогипси мiнус 1300 м i 750 м на пiвнiч вiд свердловини №
4300; на пiвднi- контур виклинювання пласта до iзогипси мiнус 1400 м. по падiнню (на сходi) iзогипса мiнус 1400 м, уздовж зони непiдрахунку запасiв. Схема розтину
- вертикальними стовбурами i погорiзонтними квершлагами. Система розробки стовпова, з вiдробiтком стовбурiв, як по простиранню, так i по повстанню залежно
вiд конкретних горно-геологiчних умов. Довжина лав - 240_..350м. Проектна
потужнiсть шахти 7000 тис.тонн вугiлля в рiк з перспективою зростання, до 12000
тис.тонн в рiк. Потужнiсть шахти забезпечується одночасною роботою на шахтi семи
очисних забоїв, з яких 5 забоїв на пластi з потужнiстю, що виймається, бiльш
1,35м, i 2 забої на пластi з потужнiстю, що виймається, менш 1,35м. Схема
провiтрювання - комбiнована, засiб провiтрювання - всмоктуючий. Схема
провiтрювання виємочних дiлянок- возвратноточна з видачею витiкаючого струменя
повiтря на масив вугiлля (схема типа 1М) i прямоточна з подсвеженням i видачею
витiкаючого струменя повiтря на вироблений простiр (схема типа 3В).
При возвратноточнiй схемi провiтрювання на виємочну дiлянку подається 17,8_.28,3
м3/с повiтря, при прямоточнiй - 32,6_.35,1 м3/с. В 2001 роцi почате будiвництво
другої черги шахти, що припускає уведення в експлуатацiю додаткових виробничих
потужностей в обсязi до 5 млн.т у рiк. Зданi в експлуатацiю частина об'єктiв
поверхневого комплексу ВПС-2 i СВС-2 (скипово-вентиляцiйний стовбур): будинок АБК,
насосна станцiя виробничо-протипожежного й господарсько-питного водопостачання,
резервуар хозпитьевого запасу води мiсткiстю 200 м3, 2 резервуари 700 м3, комплекс
котельнi, 2 будинку пiднiмальних машин ВПС-2, будинок пiдстанцiї 6/0,4 кВт,

автодорога до ВПС-2 вiд станцiї Котлино, 2 живильнi двуланцюговi лiнiї
електропередач 110 кВт, електропiдстанцiя 110 кВт, вентилятор головного
провiтрювання ВЦД-47-5, компресорна, 2 пiднiмальнi машини СС-2, копер скiпового
стовбура, 1 черга компресорної станцiї ВПС-2, вакуум компресорна станцiя СС-2,
насосна станцiя хоз-побутових стокiв ВПС-2 та вентиляцiйного стовбуру № 1,
позаплощадочнi мережi шахтної води (В-9), технiчної води (В-8), винос питного
водопостачання (В-1), напорний колектор хоз-побутових стокiв (К-1н). Уведення в
експлуатацiю другої черги дозволить збiльшити обсяг видобутку вугiлля по шахтi в
цiлому вдвiчi й передбачає оснащення виробництва технiкою нового поколiння й
впровадження нової технологiї виїмки вугiлля на тонких шарах. Розроблено програму
будiвництва когенерацiйного комплексу потужнiстю 76 Мвт (25 установок), що буде
працювати на основi використання газу метану вiд пiдземної дегазацiї. Будiвництво
когенерационной станцiї почато в 2008 роцi, а до 2015 року шахта буде повнiстю
забезпечена власними електроенергiєю й теплом. Подiй пiсля дати балансу, що мають
суттєве значення для оцiнки фiнансового стану пiдприємства не було.

Для об'єктивного розумiння фiнансового становища Товариства i результатiв його
дiяльностi за 2013 рiк проведено аналiз в динамiцi з урахуванням господарської
дiяльностi 2011 - 2013 рокiв. В процесi аналiзу для характеристики рiзних аспектiв
фiнансового стану використанi як абсолютнi показники, так i розрахунковi параметри
- фiнансовi коефiцiєнти.
Аналiз господорювання Товариства за останнi 3 роки згідно фінансової звітності:
Показники (тис. грн.)
2011р.
2012р.
2013р.
Чистий доход вiд реалізації продукцiї
3585508
4088120
3998445
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
2990321
3360013
3771260
Валовий прибуток
595187
728107
227185
Рентабельнiсть реалiзованої продукцiї
0,166
0,178
0,057
Адмiнiстративнi витрати
89589
116697
112425
Витрати на збут
11531
13442
12121
Iншi операцiйнi доходи
101229
74167
25864
Iншi операцiйнi витрати
148389
170139
141766
Чистий прибуток (збиток)
578233
330797
-93914
Дебiторська заборгованiсть
291688
170110
93358
Поточні зобов'язання та забезпечення
2361880
3344651
3571741
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї декілька зменшився у порiвняннi з 2012р. за
рахунок зниження обсягів продажів, підвищення цін на сировину і сформований рівень
оптово-відпускних цін на готову продукцію. Дані фактори не дозволили компенсувати
всі витрати господарської діяльності та забезпечити високу рентабельність
виробництва. Це призвело до значного зменшення чистого прибутку в порівнянні з
попереднім періодом.
Аналіз фінансових коефіцієнтів Товариства у динаміці за останні 3-роки:
2011р.
2012р.
2013р.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
0,011
0,000
0,001
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
0,304
0,267
0,197
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi
0,258
0,340
0,316
Коефiцiєнт структури капiталу
0,347
0,515
0,575
Робочий капiтал, тис грн.
-2943564
-3276264
-3747960
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдності (норма 0,2…0,25) показує, яка частина
короткострокових зобов'язань Товариства може бути негайно погашена
високолiквiдними коштами. Низький рiвень абсолютного коефiцiєнта лiквiдностi
свiдчить про неготовнiсть Товариства до погашення усiх термiнових платежiв
високолiквiдними коштами.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi визначає здатнiсть Товариства до погашення
короткострокових зобов'язань оборотними коштами, i, таким чином, чим вiн вище, тим
вигiднiше оцiнювати в перспективi мiру платоспроможностi Товариства. Тiльки якщо
поточнi активи перевищують по величинi поточнi зобов'язання, Товариство можна
розглядати як успiшно функцiонуюче. Оптимальним значенням даного коефіцієнту
прийнято вважати рівень 2,0…2,5. Аналізуючи значення коефiцiєнту загальної
лiквiдностi в динаміці, можна стверджувати, що Товариство не здатне погасити свої
короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних коштів.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi дає найбiльш загальну оцiнку фiнансової
стiйкостi Товариства - показує, яка частина активiв Товариства фiнансується за

рахунок власного капiталу (норма ?0,5). Значення даного коефіцієнту не відповідає
нормативному значенню, що свідчить про велику залежнiсть Товариства вiд кредиторiв
та зовнiшних джерел фiнансування.
Коефiцiєнт структури капiталу показує спiввiдношення власного та залученого
капiталу, що використовується для фiнансування господарської дiяльностi
Товариства. Коефiцiєнт не вiдповiдає оптимальному значенню (норма ?1).
Робочий капiтал - оборотнi активи, сформованi за рахунок власних
оборотних коштiв. Від'ємнезначення даного показника свiдчить про те, що
пiдприємство не має власних достатнiх фiнансових ресурсiв для розширення своєї
дiяльностi.
Результати фiнансового аналiзу дозволяють зробити висновки, що в звiтному перiодi
фiнансове становище Товариства дещо погіршилося.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На
початок
кінець
періоду
періоду

На початок
періоду

На кінець
періоду

3308783.000

3923917.000

0.000

1078975.000

1703538.000

2212734.000

- транспортні засоби
- інші
2. Невиробничого
призначення
- будівлі та споруди

Основні засоби , всього
(тис.грн.)
На початок
періоду

На кінець
періоду

0.000

3308783.000

3923917.000

0.000

0.000

1078975.000

1703538.000

2208935.000

0.000

0.000

2212734.000

2208935.000

1766.000

855.000

0.000

0.000

1766.000

855.000

15308.000

10589.000

0.000

0.000

15308.000

10589.000

19311.000

8317.000

0.000

0.000

19311.000

8317.000

3159.000

6054.000

0.000

0.000

3159.000

6054.000

- машини та обладнання

32.000

2.000

0.000

0.000

32.000

2.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

16120.000

2261.000

0.000

0.000

16120.000

2261.000

3328094.000

3932234.000

0.000

0.000

3328094.000

3932234.000

1.Виробничого
призначення
- будівлі та споруди
- машини та обладнання

- інші
Усього

Пояснення : Пояснення : Пiдприємство використовує метод оцiнки основних засобiв за
переоцiненою вартiстю. Справедлива вартiсть була визначена за пiдсумками оцiнки,
проведеної незалежними оцiнювачами. Остання незалежна оцiнка була проведена станом
на 31 грудня 2012 року. Первiсна вартiсть (переоцінена) основних засобiв та iнших
необоротних матерiальних активiв, що значаться на балансi Пiдприємства, станом на
31.12.2013 р. складає 60 315 735 тис.грн., в тому числi:
Виробничеобладнання:
- Земля, будiвлi та споруди 2 438 468 тис.грн.;
- Машини та обладнання 57 636401 тис. грн.;
- Транспортнiзасоби 43 571 тис. грн.;
- Iншiактиви 56 955 тис. грн.
Невиробничеобладнання:
- Земля, будiвлi та споруди 17 284 тис.грн.;
- Машини та обладнання 15 тис. грн.;
- Iншiактиви 123 041 тис. грн.
Знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, що значаться на
балансi Пiдприємства, станом на 31.12.2013 р. складає 56 383 501 тис.грн., в тому
числi:
Виробничеобладнання:
- Земля, будiвлi та споруди 734 930 тис.грн.;
- Машини та обладнання 55 427 466 тис. грн.;
- Транспортнiзасоби 42 716 тис. грн.;
- Iншiактиви 46 366 тис. грн.
Невиробничеобладнання:
- Земля, будiвлi та споруди 11 230 тис.грн.;
- Машини та обладнання 13 тис. грн.;
- Iншiактиви 120 780 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, що
значаться на балансi Пiдприємства, станом на 31.12.2013 р. складає 3 932234
тис.грн., в тому числi:
Виробничеобладнання:
- Земля, будiвлi та споруди 1 703 538 тис.грн.;
- Машини та обладнання2 208 935 тис. грн.;

- Транспортнiзасоби855 тис. грн.;
- Iншiактиви 10 589 тис. грн.
Невиробничеобладнання:
- Земля, будiвлi та споруди 6 054 тис.грн.;
- Машини та обладнання 2 тис. грн.;
- Iншiактиви 2 261 тис. грн.
Ступiнь зносу станом на 31 .12.2013 р.:
- Будiвля та споруди - 36,21%.;
- Виробниче обладнання - 96,29%.;
- Транспортнi засоби - 95,94%.;
- Офiсне обладнання - 88,16%.;
- Невиробничi основнi засоби - 85,66%.;
- Iншi активи - 81,32%.
За звiтний перiод введено в дiю основних засобiв на суму 1 489 947 тис. грн.
-вибуло основних засобiв на суму 34 189 тис.грн.(балансова вартість).
.
Ступiнь використання основних засобiв по ПАТ" Шахтоуправлiння "Покровське".
У цей час на шахтi ведеться використання всiх об'єктiв основних засобiвi з
максимальним навантаженням. Пiдземнi й наземнi основнiзасоби виробничого
призначення експлуатуються в iнтенсивному режимi з 100 % навантаження. Основнi
засобив об'єктах торгiвлi використовуються з 100 % навантаженням, тому що об'єкти
торгiвлi працюють щодня з режимом роботи в основному 12 годин або цiлодобово.
Повнiстю замортизованих основних засобiв станом на 31.12.2013 р. на пiдприємствi
немає.Первiсна вартiсть оформлених у заставу пiд кредитну лiнiю основних засобiв
станом на 31.12.2013 р. на пiдприємствi складає1 762 325 тис. грн., залишкова
вартiсть1 198 830 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв, що переданi Пiдприємством в оперативну оренду
становить 742748 тис.грн., залишкова вартiсть63 727 тис. грн.
Сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобiв складає 745мiл.
грн. Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiятощо) немає.
Повнiстью замортизованх основних засобiв, яки продовжують використатись немає.
Основних засобiв якi вилученi з експлуатацiї для продажу немає.
Основних засобiв, отриманих за рахунок цiльового фiнансування немає. Дiапазон
строкiв корисного використанн яосновних засобiв складає вiд 12 до 600 мiсяцiв.
Для будiвель та споруд - 60-600 мiсяцiв, для виробничог ообладнання - 12-240
мiсяцiв, для всiх iнших категорiй - 12-180 мiсяцiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

2054806

2147148

Статутний капітал (тис.грн.)

212134

212134

212134
212134
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Причини зміни вартості чистих активів за попередній період: З 1 січня 1013 року вступила в дію
нова редакція МСБО 19 "Виплати працівникам". Цей стандарт був застосований
ретроспективно. В результаті в 2013 році були ретроспективно змінені зобов'язання станом на 1
січня 2012 року та 31 грудня 2012року, у зв'язку з чим в балансі підприємства станом на
31.12.2012 змінилися дані по наступним строкам :
Стр.1045 "Відсрочені податкові активи" + 19 196 тис. грн..
Стр.1420 "Неросподілений прибуток"
- 100 776 тис.грн.
Стр.1505 "Пенсійні зобов'язання"
+ 119 972 тис.грн.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(2054806.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
капіталу(212134.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
10.650
10.000
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
111902.00
Х
Кредитна лiнiя (валютна в доларах США)
16.07.2008
71937.00
10.07.2015
Кредитна лiнiя (валютна в доларах США)
18.07.2008
39965.00
10.07.2015
Зобов'язання за цінними паперами
Х
937340.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
937340.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
20970.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
163813.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
3218153.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
4452178.00
Х
Х
Опис Податковi зобов'язання:
Податок на додану вартiсть - 2 866 тис.грн.;
Податок на доходи фiзичних осiб - 5 530 тис.грн.;
Сбiр за спец водопостачання - 133 тис.грн.;
Екологiчний податок - 3 581 тис.грн.;
Податок та арендна плата за землю - 166 тис.грн.;
Плата за користування надрами - 8 690 тис.грн.
Сбiр на розвиток виноградарства - 4 тис.грн.
Фiнансова допомога на зворотнiй основi:
Фiнансова допомога небанкiвських установ зi строком погашення до 1 року - 163813 тис.грн.
Iншi зобов'язання:
Довгострокова кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 303 465 тис. грн.
Довгострокова частина зобов'язань за планом iз встановленими виплатами - 464 690 тис. грн.;
Забезпечення на вiдновлення довкiлля - 380 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2 100 533 тис.грн.;
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями за товари, роботи,послуги - 12 039 тис. грн.;
Поточна частина зобов'язань за планом iз встановленими виплатами - 40 267 тис.грн.;
Забезпечення на сплату вiдпусток 82 979 тис. грн.;
Аванси одержанi - 128 228 тис.грн.;
Зi страхування - 27 713 тис.грн.;
З оплати працi - 48 926 тис.грн.;
Заборгованiсть по виконавчим документам- 1 552 тис.грн.;
Заборгованiсть пiдзвiтним особам - 8 тис.грн.;
Заборгованiсть по вiдсоткам за користування позиковими коштами - 3 545 тис.грн.;
Заборгованiсть профкому - 417 тис.грн.;
Заборгованiсть за договорами з права використування - 2 992 тис.грн.
Заборгованiсть iншим кредиторам - 419 тис.грн., у складi яких переважно облiковується дрiбна
кредиторська заборгованiсть по операцiях, не пов'язаних з основною господарською дiяльнiстю.

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

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Рядове вугілля марки "К"

8594 тис.тн.

99.73

8594 тис.тн.

3922985.00

3922985.00

99.73

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1

2
Матеріальні витрати(Пот.обслуг.гірн. виробок21,63%;Енергоресурси6,71%;Послуги
стор.14,06%;Інші1,28%)
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація необоротних активів

1
2
3
4

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
43.68
20.45
9.84
18.35

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
25.02.2013
27.02.2013
24.04.2013
25.02.2013

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2011
2012
2013

Кількість зборів, усього
2
1
3

У тому числі позачергових
1
0
2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
д/н

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Про вчинення значних правочинів

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
7
0
0
0
0
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 20
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/н д/н

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н
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 3 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?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

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

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть)
Про порядокзатвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є
заінтересованість; Про порядок викупу й обовязковість викупу Публічним акціонерним
товариством "ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПОКРОВСЬКЕ" випущених ним акцій та також про
порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
Публікується у
Документи
Копії
Інформація
розповсюд
пресі,
надаються для документів розміщуєтьс

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

жується на
загальних
зборах

оприлюднюється в
загальнодоступній
базі НКЦПФР про
ринок цінних
паперів

ознайомлення
безпосередньо
в акціонерному
товаристві

надаються
на запит
акціонера

я на власній
інтернет
торінці
акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

Так
X

Ні
X
X

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X
X

X
X

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

З власної ініціативи

Так
X

Ні

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X

X
X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
д/н

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ
Середня кількість працівників 9429
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 85300 Донецька область м. Красноармiйськ пл. Шибанкова, 1а,
т.(0623) 52 - 11 - 96
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2014

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
13498562
1413200000
230

за КВЕД

05.10

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
20841
1000
19568
18767

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

27127
7559
1943284
3328094
61624593
58296499
---

27703
8936
1696645
3932234
60315735
56383501
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

6944
277
106361
18884
5423412

6912
232
106875
41101
5802766

1100

722019

608116

1101
1103
1104
1110

720893
2
1124
--

606733
7
1376
--

1125

110780

46736

1130

57130

24736

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

1876
-324
-1223
147
1076
-6
893358

20305
20305
1581
-2737
62
2675
-7
704218

1200

--

--

27086
6245
1631816
2261791
14149605
11887814
----

6944
338
268898
22747
4213375
424614
423384
28
1202
-271605
19698

168
-217
-1073
138
935
-1
717376
--

Баланс

1300

6316770

6506984

4930751

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

212134

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

623324
7769
-1303921
--2147148

383470
7769
-1451433
--2054806

1500

--

--

Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1505
1510
1515
1520
1525
1595

432757
111902
279962
350
-824971

464690
111902
303465
380
-880437

1600

--

--

Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1605

1007380

937340

1610

4748

12039

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

2094795
33860
-28001
52427

2100533
20970
-27713
48926

1635

338

128228

1660
1665
1690
1695

111106
-11996
3344651

123246
-172746
3571741

1700

--

--

Баланс

1900

6316770

6506984

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
212134
212134
89189
7769
-960719
--1269811
--

383580
111857
803340
283
-1299060
--

1044386
21972

946930
44894
-29034
52721
340
127700
-93903
2361880
--

4930751

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). Розшифровки та пояснення до окремих
статей наведено у Примітках до фінансової звітності.
У колонці «На дату переходу на МСФЗ» дані наведені станом на 01.01.2012 року і
приводяться в зв’язку з ретроспективним застосуванням оновленого МСБО 19 «Виплати
працівникам».
Первісна вартість передбачає переоцінену вартість основних засобів.

Директор

___________

Головко Юрій Іванович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Рисована Валентина Петрiвна

Дата (рік, місяць, число)

2014

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"

Коди
01
01
13498562

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2013 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

3998445

4088120

2050

(3771260)

(3360013)

2090

227185

728107

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
25864
(112425)
(12121)
(141766)

(--)
74167
(116697)
(13442)
(170139)

2190

--

501996

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(13263)
-333409
-(414856)
(--)
(--)

(--)
-233127
-(325391)
(--)
(--)

2290

--

409732

2295
2300

(94710)
796

(--)
-78935

2305

--

--

2350

--

330797

2355

(93914)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
691210
---

2415

--

--

2445
2450

5998
5998

-28902
662308

2455

4426

115768

2460
2465

1572
-92342

546540
877337

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
1063625
888936
403239
852995
782514
3991309

За аналогічний
період попереднього
року
4
886406
895905
395387
676210
806357
3660265

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
848535009
848535009
( 0.11067780)

За аналогічний
період попереднього
року
4
848535009
848535009
0.38358000

2615

( 0.11067780)

0.38358000

2650

--

--

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). Розшифровки та пояснення до окремих
статей наведено у Примітках до фінансової звітності.
Інший сукупний дохід:
За звітний період

Статті, які не
будуть рекласифіковані
через прибуток або збиток
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Інший сукупний дохід*:
Переоцінка зобов’язань
за планом із встановленими
виплатами
Податок на прибуток,
пов’язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний
дохід після оподаткування

За аналогічний
період попереднього
року

-

691 210

-

-

5 998

(28 902)

(4 426)

(115 768)

1 572

546 540

Директор

___________

Головко Юрій Іванович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Рисована Валентина Петрiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"

за ЄДРПОУ

2014

Коди
01
01
13498562

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2013 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

4053723

4368364

3005
3006
3010
3015
3020
3095

---127889
133828
1030444

----94074
903325

3100

(1902529)

(1928293)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3190
3195

(780986)
(448588)
(472916)
(44318)
(274535)
(154063)
(85264)
(734639)
920962

(763370)
(441094)
(352572)
(32534)
(186452)
(133586)
(127643)
(765447)
987344

3200

--

--

3205

1738

5182

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(921142)
(--)
(--)
-919404

(992308)
(--)
(--)
-987126

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
-1558
1223
-44
2737

-(--)
(--)
-218
1073
-68
1223

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). Розшифровки та пояснення до окремих
статей наведено у Примiтках до фiнансової звiтностi.

Директор

___________

Головко Юрiй Iванович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Рисована Валентина Петрiвна

Дата (рік, місяць, число)

2014

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"

Коди
01
01
13498562

Звіт про власний капітал
за 2013 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
Всього
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4000 212134 623324
7769
-1404697
--2247924
4005

--

--

--

--

-100776

--

--

-100776

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

212134

623324

7769

--

1303921

--

--

2147148

4100

--

--

--

--

-93914

--

--

-93914

4110

--

-3466

--

--

5038

--

--

1572

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--
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Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). Розшифровки та пояснення до окремих
статей наведено у Примiтках до фiнансової звiтностi.
Звiт про власний капiтал
за 2012 рiк
Форма № 4
Код за ДКУД

1801005

Стаття
Залишок на початок року
4000
7769
1042534 1351626
Коригування:
Змiна облiкової полiтики
4005
Скоригований залишок на початок року
7769
960719 1269811

Код Зареєстрований (пайовий) капiтал
212134
89189

4095

212134 89189

(81 815)

Капi

(81

Чистий прибуток за звiтний перiод
330797
Iнший сукупний дохiдза звiтнiй перiод
(24277) 546540
Iншi змiни в капiталi*
4290
Разом змiн у капiталi
4295
877337
Залишок на кiнець року
4300
1303921
2147148

Директор

4100

-

4110

-

-

(36682)
534135

212134 623324

___________

-

330797

570817

7769

Головко Юрiй Iванович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Рисована Валентина Петрiвна

36682
343202

-

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1
Загальна iнформацiя
ПАТ "Шахтоуправлiння "Покровське" (далi - Компанiя) - це публiчне акцiонерне
товариство, зареєстроване в Українi. Мiсцезнаходження Компанiї: вул.Шибанкова,
1A, Красноармiйськ, Донецька область, Україна.
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв фактичний контроль Компанiї здiйснює
компанiя ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" ("Донецьксталь" або "Група"),
бенефiцiарним власником якої є пан Вiктор Нусєнкiс.
Компанiя є найбiльшим виробником коксiвного вугiлля в Українi.
Станом на 31 грудня 2013 року в Компанiї працювали приблизно 9.4 тисячi осiб (на
31 грудня 2012 року - 9.3 тисячi осiб).
2
Умови, в яких працює Компанiя
Економiка України знаходиться на етапi розвитку та характеризується вiдносно
високими економiчними i полiтичними ризиками. Майбутня стабiльнiсть української
економiки значною мiрою залежить вiд реформ та ефективностi економiчних,
фiнансових i монетарних заходiв, яких вживає уряд, а також вiд змiн у податковiй,
юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається, зазнає
негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду, що
спостерiгаються в iнших країнах свiту. В 2013 роцi ВВП України демонстрував
нульовий прирiст (у 2012 роцi - зростання на 0,2%), а обсяги промислового
виробництва скоротились на 4,7% (у 2012 роцi - скорочення на 0,5%). Уряд України
запровадив ряд обмежень щодо валютообмiнних операцiй, якi спрямованi на
стабiлiзацiю валютного курсу нацiональної валюти, української гривнi. Iнфляцiя
протягом року була наближеною до нуля, оскiльки Нацiональний банк України скоротив
обсяги грошової маси в обiгу. Нацiональнi валютнi резерви скоротились до рiвня
тримiсячного iмпорту станом на кiнець року внаслiдок зменшення надходжень вiд
експорту товарiв та сiльськогосподарської продукцiї, необхiдностi планового
погашення заборгованостi, переважно перед Мiжнародним валютним фондом, i
здiйснення платежiв за поточнi та минулi поставки природного газу.
Полiтична ситуацiя в Українi характеризувалася нестабiльнiстю внаслiдок численних
протестiв проти дiй влади наприкiнцi 2013 року i вуличного насильства в сiчнiлютому 2014 року. Пiсля чого Прем'єр-мiнiстр України подав у вiдставку, а
повноваження Президента України були припиненi у зв'язку з його самоусуненням. 26
лютого сформована в Парламентi України нова коалiцiйна бiльшiсть призначила
Прем'єр-мiнiстра та Уряд України.
У сiчнi-лютому 2014 українська гривня рiзко девальвувала по вiдношенню до основних
свiтових валют. Крiм того, мiжнародна рейтингова агенцiя Moody'sInvestorsService
понизила суверенний рейтинг України з рiвня Caa2 до Caa1 з негативним прогнозом.
Новий Уряд негайно iнiцiював дiалог з Мiжнародним валютним фондом з метою
залучення фiнансування та уникнення ймовiрностi дефолту. 1 березня 2014 року
Парламент Росiйської Федерацiї одностайно ухвалив рiшення про введення вiйськ в
Україну. Збройнi сили України були приведенi у повну бойову готовнiсть.16 березня
у Криму вiдбувся референдум про приєднання до Росiйської Федерацiї, за
результатами якого АР Крим та Росiйська Федерацiя оголосили про приєднання Криму
до Росiї.
Основна частина продукцiї Компанiї реалiзується через Групу.Значна частина
експорту Групи проходить через порт у Бердянську, який розташований на Азовському
морi. Здатнiсть Групи використовувати цей експортний канал залежатиме вiд
доступностi та функцiонування Керченської протоки, яка до сьогоднi спiльно
використовувалася Росiйською Федерацiєю i Автономною Республiкою Крим у складi
України. Водночас керiвництво вважає, що зможе використати потужностi iнших
морських портiв, розташованих на материковiй частинi України.
Остаточний влив i наслiдки полiтичної та економiчної кризи передбачити вкрай
складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та
бiзнес Групи.
Станом на 31 грудня 2013 року поточнi зобов'язання Компанiїперевищували її
оборотнi активи на 2 867 524тисячгривень. З загальної суми поточних зобов'язань 2
899 951тисяч гривень - це заборгованiсть перед пов'язаними сторонами, умови
погашення якої можуть бути переглянутi якщо у Компанiї виникнуть проблеми з
лiквiднiстю. ?
3
Основнi принципи облiкової полiтики
3.1
Основа пiдготовки iнформацiї
Ця фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ). Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до
принципу iсторичної вартостi з коригуваннями на переоцiнку основних засобiв. Нижче
наведено основнi принципи облiкової полiтики, що використовувалися пiд час
пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Якщо не вказано iнше, цi принципи облiкової

полiтики застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi
(див. Примiтку 6)
Пiдготовка цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає застосування певних важливих
бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає, щоб при застосуваннi МСФЗ та облiкової
полiтики Компанiї її керiвництво використовувало професiйнi судження (див.
Примiтку5).
3.2 Перерахунок iноземної валюти
Функцiональною валютою i валютою подання Компанiї є нацiональна валюта України українська гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку
України (НБУ), встановленим на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають
внаслiдок розрахункiв за операцiями в iноземнiй валютi, включаються до складу
прибутку чи збитку на основi обмiнного курсу, чинного на дату проведення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у гривнi за
офiцiйним обмiнним курсом НБУ на звiтну дату. Прибутки i збитки вiд курсових
рiзниць, що виникають у результатi переоцiнки активiв та зобов'язань,
вiдображаються у складi прибутку чи збитку як iншi операцiйнiдоходи/витрати або
iншi фiнансовi доходи доходи/ фiнансовi витрати.
Нижче наведенi основнi курси обмiну, застосованi при перерахунку сум в iноземних
валютах:
31 грудня 2013 р. Середньозважений курс обмiну у 2013 р.
Середньозважений курс обмiну у 2012 р.

31 грудня 2012 р.

1 долар США 7.99 7.99 7.99 7.99
1 євро
11.04 10.61 10.54 10.27
Наразi українська гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України.
3.3 Основнi засоби
Компанiя використовує метод оцiнки основних засобiв за переоцiненою вартiстю.
Справедлива вартiсть була визначена за пiдсумками оцiнки, проведеної незалежними
оцiнювачами. Регулярнiсть проведення переоцiнки залежить вiд змiни справедливої
вартостi активiв, якi переоцiнюються. Остання незалежна оцiнка справедливої
вартостi основних засобiв Компанiї була проведена станом на 31 грудня 2012 року.
Накопичена до дати переоцiнки амортизацiя перераховується пропорцiйно змiнi
загальної балансової вартостi активу таким чином, щоб балансова вартiсть активу
пiсля переоцiнки дорiвнювала переоцiненiй вартостi. Подальшi надходження основних
засобiв були облiкованi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати,
безпосередньо пов'язанi iз придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть активiв,
створених самою Компанiєю, включає вартiсть матерiалiв, витрати на оплату працi та
вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Починаючи з 1 сiчня 2008 року, витрати за позиками, що безпосередньо вiдносяться
до придбання, будiвництва чи виробництва активiв, пiдготовка яких до використання
за призначенням чи продажу (квалiфiкацiйнi активи) триває обов'язково бiльше трьох
мiсяцiв, капiталiзуються як частина вартостi цих активiв, якщо дата початку
капiталiзацiї була на 1 сiчня 2008 року або пiсля цiєї дати. Капiталiзацiя витрат
за позиками триває до моменту, коли активи будуть готовi до використання або
продажу. Якщо будiвництво припиняється на значний перiод часу, капiталiзацiя
припиняється.
Компанiя капiталiзує витрати за позиками, яких можна було б уникнути, якби не були
здiйсненi капiтальнi витрати на квалiфiкацiйнi активи. Розрахунок капiталiзацiї
витрат за позиками розраховується за середньою вартiстю фiнансування Компанiї
(середньозважена вартiсть процентних витрат застосовується до витрат на
квалiфiкацiйнi активи), крiм випадкiв, коли цi кошти запозиченi спецiально для
придбання квалiфiкацiйного активу. У таких випадках понесенi фактичнi витрати за
позиками, за вирахуванням будь-якого iнвестицiйного доходу вiд тимчасового
iнвестування цих позикових коштiв, капiталiзуються.
Компанiя капiталiзує курсовi рiзницi у складi витрат за позиками, якi виникають у
кредитному портфелi Компанiї тiєю мiрою, якою вони розглядаються як коригування
витрат на виплату процентiв за кредитами у валютi, iншiй нiж функцiональна. Якщо
чистi курсовi рiзницi у фiнансовому роцi економiчно не об'рунтованi паритетом
процентних ставок, вони не входять до капiталiзацiї.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується.Iншi
подальшi витрати капiталiзуються лише у тих випадках, якщо вони призводять до
збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу.Усi iншi витрати на
ремонт та обслуговування визнаються у прибутку чи збитку в тому перiодi, в якому
вони були понесенi.
Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за пiдсумками переоцiнки
кредитується через iншi сукупнi доходи та збiльшує резерв переоцiнки у складi
капiталу. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення
балансової вартостi того самого активу, дебетується через iншi сукупнi доходи та

зменшує резерв переоцiнки у складi капiталу, а будь-яке iнше зменшення балансової
вартостi вiдноситься на прибуток чи збиток. Проте якщо збиток вiд знецiнення
одного й того самого переоцiненого активу ранiше був визнаний у складi прибутку чи
збитку, сторно цього збитку вiд знецiнення також визнається у складi прибутку чи
збитку. Щороку рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi переоцiненої
балансової вартостi активу, яка вiдноситься на прибуток чи збиток, i сумою
амортизацiї, розрахованої на основi первiсної вартостi активу, переноситься з
резерву переоцiнки на нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з метою розподiлу
первiсної вартостi чи вартостi переоцiнки до їхньої лiквiдацiйної вартостi
протягом строку їх експлуатацiї i вiдноситься на прибуток чи збиток. Нарахування
амортизацiї починається з моменту, коли актив стає доступним для використання, а у
випадку активiв, якi створенi самою Компанiєю, - з того часу, коли створення
активу завершене i вiн готовий до експлуатацiї. Розрахунковi залишковi строки
експлуатацiї активiв є такими:
Залишковi строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та споруди
5 - 50 рокiв
Виробниче обладнання
1 - 20 рокiв
Всi iншi категорiї
1 - 15 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їхнього корисного використання
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на кожну звiтну дату.
Незавершене будiвництво - це вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не
завершене.Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх вводу в
експлуатацiю.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале
використання активу, як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод.
Прибутки та збитки вiд вибуття активiв, визначенi шляхом порiвняння суми
надходжень iз балансовою вартiстю активiв, визнаються у складi прибутку чи збитку.
Якщо переоцiненi активи продаються, суми, включенi до резерву переоцiнки,
переносяться на нерозподiлений прибуток.
3.4 Фiнансовi активи
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи як кредити та дебiторську
заборгованiсть. Класифiкацiя залежить вiд мети, з якою були придбанi фiнансовi
активи. Керiвництво Компанiї визначає класифiкацiю фiнансових активiв у момент їх
початкового визнання i аналiзує доречнiсть такої класифiкацiї на кожну звiтну
дату.
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, якi не
котируються на активному ринку, з фiксованими платежами або з платежами, якi
можуть бути визначенi, що не призначенi для продажу негайно або у найближчому
майбутньому. Дебiторська заборгованiсть включає дебiторську заборгованiсть за
основною дiяльнiстю та iншу дебiторську заборгованiсть. Кредити виданi - це
фiнансовi активи, що виникли у результатi надання грошових коштiв позичальнику.
Початкове визнання активiв
Всi фiнансовi активи, якi знаходяться у використаннi Компанiї, спочатку визнаються
за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї.Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна
угоди.Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку,
якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої
можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що
спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у якостi базових даних
використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Подальша оцiнка
Кредити та дебiторська заборгованiсть Компанiї оцiнюються за амортизованою
вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть
розраховується iз використанням методу ефективної процентної ставки. Премiї та
дисконти, у тому числi початковi витрати на проведення операцiї, включаються до
балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються iз використанням
ефективної процентної ставки iнструмента.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає присутнiсть об'єктивних ознак знецiнення
фiнансового активу чи групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив чи група
фiнансових активiв вважається знецiненою, тiльки якщо iснує об'єктивне свiдчення
знецiнення у результатi однiєї або декiлькох подiй, що вiдбулись пiсля початкового
визнання фiнансового активу ("збиткова подiя"), i ця збиткова подiя чинить вплив
на суму або строки розрахункових майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового активу
чи групи фiнансових активiв, якi можливо достовiрно оцiнити.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку в момент їхнього
виникнення у результатi однiєї або декiлькох подiй, що вiдбулись пiсля початкового

визнання iнвестицiй, наявних для продажу. Суттєве чи тривале зниження справедливої
вартостi фiнансового iнструмента нижче первiсної вартостi свiдчить про те, що
фiнансовий iнструмент знецiнений. Кумулятивний збиток вiд знецiнення, оцiнений як
рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус збитки вiд
знецiнення вiдповiдного активу, ранiше визнанi у складi прибутку чи збитку,
переноситься з iнших сукупних доходiв на прибуток чи збиток. Збитки вiд знецiнення
дольових iнструментiв не сторнуються через прибуток чи збиток. Якщо в наступному
перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту, класифiкованого для подальшого
продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка
вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення ускладi прибутку чи збитку, то
збиток вiд знецiнення сторнується через прибуток чи збиток поточного перiоду
Резерв на знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється у
випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати
повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Сума резерву - це рiзниця
мiж балансовою вартiстю активу та приведеною вартiстю розрахункових майбутнiх
грошових потокiв. Сума резерву визнається у складi прибутку чи збитку.
Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (i) права на грошовi потоки
вiд них втратили свою чиннiсть, або (ii) Компанiя передала, в основному, всi
ризики та вигоди володiння, або (iii) Компанiя не передала та не залишила, в
основному, всi ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль.
Контроль вважається збереженим, якщо покупець не має практичної можливостi
повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на
продаж.
3.5. Фiнансовi зобов'язання
Компанiя спочатку визнає свої фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з
коригуванням на витрати на проведення операцiї, а в подальшому оцiнює їх за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Кредити та позиковi кошти - це фiнансовi зобов'язання, що виникли у результатi
залучення позикових коштiв. Кредити та позиковi кошти вiдображаються у складi
короткострокових зобов'язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є безумовне право
вiдкласти розрахунок за зобов'язаннями принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Подальша оцiнка
У подальшому фiнансовi зобов'язання облiковуються за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою
отриманих коштiв та сумою до погашення вiдображається у складi процентних витрат
протягом перiоду, на який були отриманi позиковi кошти, за методом ефективної
процентної ставки.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi закiнчення строку
контрактних зобов'язань, у разi виконання контрактних зобов'язань чи розiрвання
контракту.
3.6 Товарно-матерiальнi запаси
Товарно-матерiальнi запаси оцiнюються за первiсною вартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї залежно вiд того, яка з них менша Чиста вартiсть реалiзацiї - це
розрахункова цiна реалiзацiї у ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням
розрахункових витрат на завершення роботи над активом та вiдповiдних витрат на
збут. Товарно-матерiальнi запаси списуються у виробництво за методом ФIФО.
Собiвартiсть запасiв включає усi витрати на придбання, витрати на переробку та
iншi витрати, понесенi при доставцi запасiв до їхнього теперiшнього мiсця
розташування та приведеннi їх до поточного стану. Первiсна вартiсть готової
продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на
оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiднi виробничi накладнi витрати,
розрахованi на основi нормальної виробничої потужностi.
3.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, депозити до запитання в
банках, iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний термiн яких не
перевищує трьох мiсяцiв. Суми, використання яких обмежене, виключаються зi складу
грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють
обмiняти їх або використати для розрахунку по зобов'язаннях протягом принаймнi
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включено до складу iнших необоротних
активiв.
3.8 Знецiнення нефiнансових активiв
Активи, якi амортизуються, аналiзуються на предмет знецiнення у випадку будь-яких
подiй або змiн обставин, якi свiдчать про те, що вiдшкодування повної балансової
вартостi активу може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на
яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування.
Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням
витрат на продаж або вартiсть вiд використання активу, залежно вiд того, яка з них
бiльша. Для розрахунку можливого знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi,

на якому iснують грошовi потоки, що можуть бути визначенi (на рiвнi одиниць, якi
генерують грошовi кошти). Нефiнансовi активи, що зазнали знецiнення, аналiзуються
на предмет можливого сторнування знецiнення на кожну звiтну дату.
3.9 Акцiонерний капiтал
Простi акцiї класифiковано як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю
нових акцiй, показуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за
вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над
номiнальною вартiстю випущених акцiй представлено як емiсiйний дохiд.
3.10 Податок на додану вартiсть (ПДВ)
ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягуються з поставок товарiв або послуг з
мiсцем поставки на територiї України, включаючи поставки без чiтко визначеної
оплати, та iмпорту товарiв в Україну (якщо такi поставки прямо не звiльненi вiд
ПДВ законодавством); 0% застосовуються до експорту товарiв та супутнiх послуг.
Вихiдний ПДВ при продажу товарiв та послуг облiковується у момент отримання
товарiв або послуг клiєнтом або у момент надходження платежу вiд клiєнта, залежно
вiд того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ облiковується таким чином: право на
кредит iз вхiдного ПДВ при закупiвлях виникає у момент отримання накладної з ПДВ,
яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання
товарiв або послуг, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше, або право на кредит
iз вхiдного ПДВ при iмпортi товарiв чи послуг виникає у момент сплати податку.
ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i
показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. У
тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений
резерв, збиток вiд знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi,
включаючи ПДВ.
Аванси виданi та аванси отриманi показанi у цiй фiнансовiй звiтностi за
вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде
здiйснений шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг.
3.11 Поточний та вiдстрочений податок на прибуток
У цiй фiнансовiй звiтностi податок на прибуток показаний вiдповiдно до вимог
законодавства України, яке дiяло або фактично було введене в дiю станом на звiтну
дату. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та
вiдстроченого податку i вiдображаються у складi прибутку чи збитку, крiм випадкiв,
коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi iнших сукупних
доходiв у поточному або iнших перiодах чи безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим
органам або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за
поточний та попереднi перiоди. Iншi податки, за винятком податку на прибуток,
облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань
вiдносно перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей
фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi,
вiдстрочений податок не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при
початковому визнаннi активу або зобов'язання, яке не впливає на бухгалтерський або
оподатковуваний прибуток у результатi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй.
Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi
введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як
очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi
рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки.
Вiдстроченi податковi активи, що вираховуються для оподатковування, та податковi
збитки, перенесенi з минулих перiодiв, вiдображаються лише в тому об'ємi, в якому
iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде
реалiзувати тимчасовi рiзницi.
3.12 Зобов'язання з пенсiйного забезпечення
Компанiя сплачує передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до
Пенсiйного фонду на користь своїх працiвникiв. Внесок розраховується як процент
вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати згiдно
здiйснення перерахувань. До складу витрат на оплату працi у звiтi про сукупний
дохiд включено пенсiї, що виплачуються на розсуд Компанiї, та iншi пенсiйнi
виплати.
Компанiя бере участь в обов'язковому державному пенсiйному планi iз встановленими
виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на
робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров'я умовами. Компанiя також
здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах.Зобов'язання,
визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв'язку з пенсiйним планом iз встановленими

виплатами, - це дисконтована вартiсть певного зобов'язання за планом iз
встановленими виплатами на звiтну дату.Зобов'язання за встановленими виплатами
розраховується щороку незалежними актуарiями за методом прогнозованої умовної
одиницi.
Поточна вартiсть зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами
визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових
коштiв.В Українi немає розвинутого ринку високолiквiдних корпоративних облiгацiй,
тому в якостi ставки дисконтування використовується процентна ставка (на кiнець
звiтного перiоду) державних облiгацiй, деномiнованих у тiй самiй валютi, в якiй
здiйснюються виплати, i строк погашення яких приблизно вiдповiдає строку вказаного
зобов'язання.Актуарнi прибутки та збитки, що виникають у результатi минулих
коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдображаються по дебiту чи кредиту в
звiтi про сукупний дохiд у перiодi, в котрому вони виникли. Вартiсть минулих
послуг працiвникiв негайно визнається у звiтi про фiнансовi результати.
3.13
Резерви
Резерви на вiдновлення довкiлля, невикористанi вiдпустки та юридичнi позови
визнаються у випадках, коли Компанiя має теперiшнє юридичне або передбачуване
зобов'язання в результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що для погашення
такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання
можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Резерви не визнаються щодо
майбутнiх операцiйних збиткiв.
Коли iснують декiлька схожих зобов'язань, iмовiрнiсть того, що для їхнього
погашення знадобиться вiдтiк грошових коштiв, визначається для всього класу таких
зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошових коштiв
щодо будь-якої окремої позицiї, включеної до одного й того ж класу зобов'язань, є
незначною.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкуються, будуть
необхiдними для погашення зобов'язання iз використанням процентної ставки, що
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi
зобов'язанню. Збiльшення резерву з плином часу визнається як процентна витрата у
складi фiнансових витрат.
Коли Компанiя очiкує, що деяка частина резерву або весь резерв буде вiдшкодовано,
наприклад, вiдповiдно до договору страхування, сума вiдшкодування визнається
окремим активом i лише у випадку, якщо вiдшкодування значною мiрою гарантоване.
3.14 Визнання доходiв
Дохiд - це надходження економiчних вигод протягом перiоду у ходi звичайної
дiяльностi Компанiї. Доходи вiдображаються за вирахуванням ПДВ та знижок.
Компанiя визнає виручку вiд реалiзацiї у тому випадку, якщо її суму можна
розрахувати з достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю
майбутнiх економiчних вигод та дотриманi конкретнi критерiї за кожним напрямком
дiяльностi Компанiї, як описано далi. Сума доходу вважається такою, що не пiдлягає
достовiрнiй оцiнцi до того часу, поки не будуть урегульованi усi умовнi
зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю. Оцiнки Компанiї основанi на результатах
минулих перiодiв з урахуванням категорiй покупцiв, видiв операцiй та специфiки
кожної угоди. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв або
коштiв, якi мають бути отриманi.
Компанiя виробляє та реалiзує ряд продукцiї. Виручка вiд продажу готової продукцiї
та товарiв визнається у момент передачi ризикiв та вигод вiд володiння товарами
Компанiєю.. Зазвичай це вiдбувається при вiдвантаженнi товару та при цьому
вiдсутнi невиконанi зобов'язання, якi можуть мати вплив на вiрогiднiсть приймання
продукцiї покупцем.Коли Компанiя погоджується доставити вантаж до певного мiсця,
виручка визнається у момент передачi вантажу покупцю в умовленому мiсцi. Компанiя
використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС, такi як франко-перевiзник (FCA), якi
визначають момент переходу ризикiв та вигод.
Компанiя також проводить операцiї з перепродажу товарiв. Виручка вiд перепродажу
товарiв визнається у момент передачi ризикiв та вигод вiд володiння товарами
Компанiєю. Зазвичай це вiдбувається при вiдвантаженнi товару та при цьому вiдсутнi
невиконанi зобов'язання, якi можуть мати вплив на вiрогiднiсть приймання продукцiї
покупцем. Коли Компанiя погоджується доставити товари до певного мiсця, виручка
визнається у момент передачi товарiв покупцю в умовленому мiсцi. Компанiя
використовує стандартнi правила IНКОТЕРМС, такi як самовивезення з заводу (EXW),
поставка до кордону (DAF), та франко-перевiзник (FCA), якi визначають момент
переходу ризикiв та вигод.
3.15 Фiнансовi доходи та витрати
Фiнансовi доходи та витрати складаються з процентних витрат по позикових коштах,
збиткiв вiд дострокового погашення кредитiв, витрат вiд виникнення фiнансових
iнструментiв, вiд амортизацiї дисконту по зобов'язаннях з пенсiйного забезпечення,
резерву на виведення активiв з експлуатацiї, фiнансових iнструментiв, а також
прибутку та збиткiв вiд курсових рiзниць.

Витрати за позиковими коштами, пов'язанi з активами, для створення яких потрiбен
тривалий перiод часу, капiталiзуються у складi вартостi активу. Всi iншi процентнi
та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням
ефективної процентної ставки.
3.16 Оренда
Оренда, при якiй значна частина ризикiв та вигод вiд володiння залишається у
орендодавця, вiдноситься до категорiї операцiйної оренди. Платежi за оперативною
орендою (за вирахуванням будь-яких пiльг, отриманих вiд орендодавця), вiдносяться
на прибуток або збиток рiвними сумами протягом строку дiї оренди.
3.17 Дивiденди
Дивiденди визнаються як зобов'язання та вираховуються з капiталу, тiльки якщо вони
оголошенi до чи на звiтну дату.
3.18Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботита послуги та iнша
дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в
подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
процентної ставки за мiнусом резерву на знецiнення. Резерв на знецiнення
дебiторської заборгованостi створюється у тому випадку, коли iснує об'єктивне
свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно
до первинних умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що до
дебiтора будуть застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а
також непогашення або недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi
свiдчать про те, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є
знецiненою. Сума резерву собою визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю
активу та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих
за первiсною ефективною процентною ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується
за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi фiнансового
результату. Якщо дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не
може бути повернута, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську
заборгованiсть за основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум кредитується
на прибуток або збиток.
3.19Виданi аванси
Виданi аванси облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Аванси вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi
вони були виданi, будуть отриманi бiльш нiж через один рiк пiсля звiтної дати, або
якщо аванси стосуються активу, який пiсля початкового визнання буде вiднесений до
категорiї необоротних активiв. Виданi аванси за придбання активiв переносяться на
балансову вартiсть активу, коли Компанiя отримала контроль над ним та ймовiрне
надходження Компанiї майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з цим активом.
Iншiвиданi аванси списуються на прибуток або збиток при отриманнi товарiв та
послуг, яких стосуються аванси. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи
послуги, за якi буливиданi аванси, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв
зменшується належним чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у
складi прибутку чи збитку.
3.20 Векселi
Векселi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
процентної ставки, якщо їхня справедлива вартiсть не спiвпадає з балансовою
вартiстю. Резерв на знецiнення векселiв отриманих створюється у випадках, коли
iснує об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати повну суму
заборгованостiвiдповiдно до первинних умов. Сума резерву розраховується як
рiзницямiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю оцiночних майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою.
3.21Поточна кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги спочатку
визнається за справедливою вартiстю. У подальшому iнструменти з фiксованим строком
погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
процентної ставки. Амортизована вартiсть обчислюється з урахуванням витрат на
проведення операцiї, а також всiх премiй та дисконтiв при розрахунку.
3.22 Аванси отриманi
Аванси отриманi облiковуються за початково одержаними сумами.
3.23 Умовнi активи та зобов'язання.
Умовний активне визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього
розкривається, коли ймовiрне отримання економiчних вигод.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли
iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися по зобов'язаннях, i
їхню суму можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Iнформацiя про умовнi
зобов'язання розкривається у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв,
коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є
незначною.

3.24 Визнання витрат
Витрати облiковуються за методом нарахування.
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Коригування фiнансової звiтностi за попереднiй рiк
У 2013 роцi Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
(НКЦПФР) змiнила формат основних форм звiтностi, якi використовуються українськими
компанiями, що подають звiтнiсть до НКЦПФР. При пiдготовцi своєї фiнансової
звiтностi у 2013 роцi Компанiя розпочала використання нових форм звiтностi згiдно
з вимогами НКЦПФР, а саме: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Форма №1, Звiт про
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Форма №2, Звiт про рух грошових
коштiв (за прямим методом) Форма №3 та Звiт про власний капiтал Форма №4. Ця змiна
була застосована ретроспективно. Вiдповiдно, порiвняльна iнформацiя в основних
формах була скоригована для вiдображення змiн у форматi представлення iнформацiї.
У червнi 2011 року були опублiкованi змiни до МСБО 19 "Виплати працiвникам", що
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля
цiєї дати. Вплив застосування цього стандарту є таким: актуарнi прибутки та збитки
були визнанi безпосередньо в балансi з вiдображенням за дебетом чи кредитом в
iншому сукупному доходi у перiодах, в яких вони виникли. Вартiсть минулих послуг
була визнана у складi прибутку чи збитку в перiодi змiни пенсiйного плану. Цей
змiнений стандарт був застосований ретроспективно. У результатi, керiвництво
внесло коригування до свого звiту про фiнансовий стан Компанiї станом на 1 сiчня
2012 року та 31 грудня 2012 року i до звiту про сукупнi доходи за 2012 фiнансовий
рiк. Нижче показаний вплив рекласифiкацiй та ретроспективного застосування
змiненого МСБО 19 на фiнансову звiтнiсть:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан)на 1 сiчня 2012 р.
Актив Код рядка
У поперед-нiй звiтностi Коригування внаслiдок змiни у форматi
представлення iнформацiї
Коригування внаслiдок застосування перегляну-того
МСБО 19
Пiсля коригу-вання
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
1000 20841 20841
первiсна вартiсть
1001 27086 27086
накопичена амортизацiя
1002 (6245)
(6245)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 1631816
1631816
Основнi засоби
1010 3893607
(1631816)
2261791
первiсна вартiсть
1011 14149605
14149605
знос
1012 (11887814) (11887814)
Фiнансовi активи
7282 (7282)
iншi фiнансовi iнвестицiї
1035 6944 6944
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 338
338
Вiдстроченi податковi активи 1045 253314
15584 268898
Iншi необоротнi активи 1090 43588 (20841)
22747
Усього за роздiлом I
1095 4197791
15584 4213375
II. Оборотнi активи
Запаси
1100 424614
424614
Виробничi запаси 1101 423384
423384
Готова продукцiя 1103 28
28
Товари
1104 1202 1202
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
271895
(271895)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 271605
271605
Фiнансовi активи
96
(96) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами
1130 19698 19698
з бюджетом
1135 168
168
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 217
217
Грошi та їх еквiваленти 1165 1073 1073
готiвка
1166 138
138
рахунки в банках
1167 935
935
Iншi оборотнi активи
1190 1
1
Усього за роздiлом II
1195 717376
717376
Баланс
1300 4915167
15584 4930751
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Коригування фiнансової звiтностi за попереднiй рiк (продовження)
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 1 сiчня 2012 р.
Пасив Код рядка
У поперед-нiй звiтностi Коригування внаслiдок змiни у форматi
представлення iнформацiї
Коригування внаслiдок застосування переглянутого МСБО
19
Пiсля коригу-вання
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал
1400 212134
212134
Капiтал у дооцiнках
1405 89189 89189
Додатковий капiтал
1410 7769 7769

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
1420 1042534
(81815)
960719
Усього за роздiлом I
1495 1351626
(81815)
1269811
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Пенсiйнi зобов'язання
1505 286181
97399 383580
Довгостроковi кредити банкiв 1510 111857
111857
Iншi довгостроковi зобов'язання
1515 803340
803340
Довгостроковi забезпечення
1520 283
283
Усього за роздiлом II
1595 1201661
97399 1299060
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Процентнi кредити та позики
388
(388) Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
2341437
(2341437)
Кредиторська заборгованiсть зi сплати податку на прибуток
20055 (20055)
Векселi виданi
1605 1044386
1044386
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610 21972 21972
товари, роботи, послуги 1615 946930
946930
розрахунками з бюджетом 1620 44894 44894
розрахунками зi страхування
1625 29034 29034
розрахунками з оплати працi
1630 52721
52721
за одержаними авансами 1635 340
340
Поточнi забезпечення
1660 127700
127700
Iншi поточнi зобов'язання
1690 93903 93903
Усього за роздiлом III 1695 2361880
2361880
Баланс
1900 4915167
15584 4930751

?
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Коригування фiнансової звiтностi за попереднiй рiк (продовження)
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2012 р.
Актив Код рядка
У поперед-нiй звiтностi Коригування внаслiдок змiни у форматi
представлення iнформацiї
Коригування внаслiдок застосування переглянутого МСБО
19
Пiсля коригу-вання
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
1000 19568
19568
первiсна вартiсть
1001 27127
27127
накопичена амортизацiя
1002 (7559)
(7559)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 1943284
1943284
Основнi засоби
1010 5271378
(1943284)
3328094
первiсна вартiсть
1011 61624593
61624593
знос
1012 (58296499) (58296499)
Фiнансовi активи
7221 (7221)
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
iншi фiнансовi iнвестицiї
1035 6944
6944
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 277
277
Вiдстроченi податковi активи 1045 87165 19196
106361
Iншi необоротнi активи 1090 38452 (19568)
18884
Усього за роздiлом I
1095 5404216
19 196
5423412
II. Оборотнi активи
Запаси
1100 722019
722019
Виробничi запаси 1101 720893
720893
Готова продукцiя 1103 2
2
Товари
1104 1124 1124
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
112986
(112986)
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 110780
110780
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами
1130 57130 57130
з бюджетом
1135 1876 1876
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 324
324
Грошi та їх еквiваленти 1165 1223 1223
готiвка
1166 147
147
рахунки в банках 1167 1076 1076
Iншi оборотнi активи
1190 6
6
Усього за роздiлом II
1195 893358
893358

Баланс

1300

6297574

-

19196

6316770

?
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Коригування фiнансової звiтностi за попереднiй рiк (продовження)
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2012 р.
Пасив Код рядка
У поперед-нiй звiтностi Коригування внаслiдок змiни у форматi
представлення iнформацiї
Коригування внаслiдок застосування переглянутого МСБО
19
Пiсля коригу-вання
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал
1400 212134
212134
Капiтал у дооцiнках
1405 623324
623324
Додатковий капiтал
1410 7 769 7 769
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
1420 1404697
(100776)
1303921
Усього за роздiлом I
1495 2247924
(100776)
2147148
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Пенсiйнi зобов'язання
1505 312785
119972
432757
Довгостроковi кредити банкiв 1510 111902
111902
Iншi довгостроковi зобов'язання
1515 279962
279962
Довгостроковi забезпечення
1520 350
350
Усього за роздiлом II
1595 704999
119972
824971
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Процентнi кредити та позики
389
(389) Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
3324490
(3324490)
Кредиторська заборгованiсть зi сплати податку на прибуток
19772 (19772)
Векселi виданi
1605 1007380
1007380
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610 4748 4748
товари, роботи, послуги 1615 2094795
2094795
розрахунками з бюджетом 1620 33860
33860
розрахунками зi страхування
1625 28001
28001
розрахунками з оплати працi
1630 52427
52427
за одержаними авансами 1635 338
338
Поточнi забезпечення
1660 111106
111106
Iншi поточнi зобов'язання
1690 11996
11996
Усього за роздiлом III 1695 3344651
3344651
Баланс
1900 6297574
19196
6316770
?
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Коригування фiнансової звiтностi за попереднiй рiк (продовження)
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)за 2012 р.
Стаття
Код
рядка У поперед-нiй звiтностi Коригування внаслiдок змiни у форматi представлен-ня
iнформацiї Коригування внаслiдок застосування переглянутого МСБО 19
Пiсля
коригу-вання
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2000 4088120
4088120
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2050 (3 366 342)
6329 (3360013)
Валовий:
прибуток
2090 721778
6329 728107
Iншi операцiйнi доходи 2120 74167
74167
Адмiнiстративнi витрати
2130 (116697)
(116697)
Витрати на збут
2150 (13442)
(13442)
Iншi операцiйнi витрати
2180 (170139)
(170139)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
прибуток
2190 495667
6329 501996
Iншi фiнансовi доходи
2220 233127
233127
Фiнансовi витрати
2250 (325391)
(325391)
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 403403
6329 409732
Витрати (дохiд) з податку на прибуток
2300 (77922)
(1013)
(78935)

Чистий фiнансовий результат:
прибуток
2350 325481

-

5316

330797

II. Сукупний дохiд
Стаття
Код
рядка У поперед-нiй звiтностi Коригування внаслiдок змiни у форматi представлення
iнформацiї Коригування внаслiдок застосування переглянутого МСБО 19
Пiсля
коригу-вання
Переоцiнка основних засобiв
691210
(691210)
Податок на прибуток, що виник у результатi переоцiнки
(120393)
120393
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв
2400
691210
691210
Iнший сукупний дохiд
2445
(28902)
(28902)
Iнший сукупний дохiд до оподаткування
2450 570817
120393
(28902)
662308
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом
2455
(120393)
4625 (115768)
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 570817
(24277)
546540
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 896298
(18961)
877337
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Коригування фiнансової звiтностi за попереднiй рiк (продовження)
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)за 2012 р.
Стаття
Код
рядка У попереднiй звiтностi Коригування внаслiдок змiни у форматi представлення
iнформацiї Пiсля коригування
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 4368364
4368364
ПДВ отриманий вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг
873177
(873177)
Надхождення вiд повернення авансiв 3020 94074
94074
Iншi надходження 3095 30148
873177
903325
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг) 3100 (1928293)
(1928293)
ПДВ сплачений в складi товарiв, робiт та послуг придбаних
(523146)
523146
Погашення векселiв
(73905)
73905
Працi 3105 (763370)
(763370)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи
3110 (441094)
(441094)
Зобов'язань з податкiв i зборiв
3115 (352572)
(352572)
Витрачання на оплату зобов'язань с податку на прибуток
3116 (32534)
(32534)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть
3117 (186452)
(186452)
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв та зборiв
3118 (133586)
(133586)
Витрачання на оплату авансiв 3135 (127643)
(127643)
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 Пiльгових пенсiй
(25557)
25557
Сплаченi вiдсотки
(28775)
28775
Iншi витрачання
3190 (114064)
(651383)
(765447)
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi
3195 987344
987344
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiї:
необоротних активiв
3205 5182 5182
Витрачання на придбання:
необоротних активiв
3260 (992308)
(992308)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (987126)
(987126)
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
3395 Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод
3400 218
218
Залишок коштiв на початок року
3405 1073 1073
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 (68) (68)
Залишок коштiв на кiнець року 3415 1223 1223
?
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Основнi облiковi оцiнки та судження

Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв та
зобов'язань, прибуткiв та збиткiв, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.
Оцiнки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi
керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй,
якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають
облiковi оцiнки, керiвництво Компанiї також використовує професiйнi судження при
застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi мають найбiльш суттєвий
вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких
можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом
наступного фiнансового року, включають:
Справедлива вартiсть основних засобiв. Компанiя залучила незалежного оцiнювача для
визначення справедливої вартостi основних засобiв станом на 31 грудня 2012 року.
Справедлива вартiсть визначалася на пiдставi амортизованої вартостi замiщення або
ринкових даних вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв оцiнки. Бiльша частина споруд
та виробничого обладнання має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на
вiдкритому ринку в Українi. Внаслiдок цього справедлива вартiсть споруд i
виробничого обладнання визначалася передусiм на основi амортизованої вартостi
замiщення. Справедлива оцiнка вимагає значного застосування суджень стосовно
оцiнки вартостi замiщення споруд та виробничого обладнання та визначення рiвнiв
їхнього фiзичного, функцiонального та економiчного зносу та знецiнення. Якби
застосовувалися iншi судження, то сума переоцiнки або знецiнення споруд та
виробничого обладнання була б iншою.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iншi винагороди працiвникам.
Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам з
використанням методу прогнозованої умовної одиницi на основi актуарних припущень,
що вiдображають усю наявну у керiвництва iнформацiю про змiннi величини, якi
визначають остаточну вартiсть виплати пенсiй та iнших винагород працiвникам.
Оскiльки пенсiйний план входить до компетенцiї державних органiв, у Компанiї не
завжди є доступ до усiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього судження про те,
чи вийде спiвробiтник достроково на пенсiю та коли це вiдбудеться, чи буде
Компанiя зобов'язана фiнансувати пенсiї колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того,
чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати у небезпечних умовах, а також про
ймовiрнiсть того, що спiвробiтники будуть переведенi з пенсiйної програми, яка
фiнансується державою, на пенсiйну програму, яка фiнансується Компанiєю, можуть
матизначний вплив на суму зобов'язань з пенсiйного забезпечення. Розрахунок
поточної вартостi пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду факторiв, що
визначаються на основi актуарних розрахункiв з використанням цiлого ряду
припущень. Основнi припущення, використанi при визначеннi чистих витрат (доходiв)
за пенсiйними зобов'язаннями, включають ставку дисконтування та очiкуване
збiльшення заробiтної плати. Будь-якi змiни у цих припущеннях матимуть вплив на
балансову вартiсть пенсiйних зобов'язань. З огляду на вiдсутнiсть довгострокових
високолiквiдних корпоративних облiгацiй, випущених у гривнях, для оцiнки
прийнятної ставки дисконтування необхiднi суттєвi професiйнi судження. В Українi
не iснує широкого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, тому у якостi
джерела ставки дисконтування на кiнець звiтного перiоду використовується ринкова
доходнiсть по державних облiгацiях. Валюта та строк дiї державних облiгацiй
узгоджується з валютою та очiкуваним строком зобов'язань за планом зi
встановленими виплатами. У Примiтцi 18 описанi ключовi припущення та аналiз
чутливостi до змiни ключових припущень.
?
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Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
Нижче наведенi стандарти, якi були вперше введенi в дiю для перiоду, що
закiнчується 31 грудня 2013 роцу, що мають впливта були застосованi Компанiєю:
·
Змiни МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi" та МСФЗ 13 "Оцiнка
справедливої вартостi" не мали суттєвого впливу на Компанiю.
·
Змiни МСБО 19 "Виплати працiвникам" (опублiкований у червнi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля
цiєї дати) суттєво змiнює принципи визнання та оцiнки витрат за пенсiйним планом
зi встановленими виплатами та вихiдної допомоги, а також вимоги до розкриття
iнформацiї про всi виплати робiтникам. Цей стандарт вимагає визнання всiх змiн у
чистих зобов'язаннях (активах) за пенсiйним планом iз встановленими виплатами у
момент їх виникнення таким чином: (i) вартiсть послуг та чистий процентний дохiд
вiдображаються у складi прибутку чи збитку; а (ii) переоцiнки - в iнших сукупних
доходах. Компанiя облiковує накопичену суму таких переоцiнок у складi
нерозподiленого прибутку в капiталi. Вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть
Компанiї описаний у Примiтцi 4.

Новi стандарти та змiни стандартiв, якi стосуються Компанiї, застосовуються до
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати; Компанiя не
використовувала їх дострокове застосування:
·
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти, частина 1: класифiкацiя та оцiнка". Змiни,
внесенi до МСФЗ 9 у листопадi 2013 року, скасували обов'язкову дату набуття його
чинностi, надавши, таким чином, можливiсть добровiльного застосування цього
стандарту. Компанiя не має намiру застосовувати iснуючу версiю МСФЗ 9.
Iншi новi або переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi будуть введенi в дiю з 1
сiчня 2014 року або пiзнiше, очевидно, не матимуть суттєвого впливу на Компанiю.
7
Iнформацiя за сегментами
Особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень, є Виконавчий директор
компанiї Донецьксталь, який є вiдповiдальним за розподiл ресурсiв та
оцiнкурезультатiв дiяльностi сегментiв Групи. Управлiння дiяльнiстю Компанiї
здiйснюється як управлiння частиною сегменту вугiльної продукцiї, в якому Компанiя
разом з iншими членами Групи Донецьксталь займається виробництвом вугiльного
концентрату. Оперативна та фiнансова iнформацiя, що надається особi вiдповiдальнiй
за прийняття рiшень включає Компанiю як невiд'ємну частину сегмента вугiльної
продукцiї та не включає окрему iнформацiю для Компанiї. Вiдповiдно, уся дiяльнiсть
компанiї стосується одного сегменту.
Виручка вiд основного клiєнта Компанiї, що є пов'язаною стороною i зареєстрована в
Українi, становила3 932 454 тисяч гривень за 2013 рiк та 4 014 943 тисяч гривень
за 2012 рiк.
Усi активи компанiї знаходяться в Українi.
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Витрати за елементами
2013 р.
2012 р.

Заробiтна плата та пов'язанi з нею витрати
(1 268 678) (1 274 528)
Сировина та витратнi матерiали, а також змiна у залишках готової продукцiї та
незавершеного виробництва
(881 971)
(684 278)
Амортизацiя необоротних активiв
(817 065)
(655 849)
Поточнi витрати на утримання гiрничих виробок (308 759)
(294 765)
Енергоресурси, включаючи газ та електроенергiю (227 917)
(202 154)
Транспортування
(118 193)
(111 758)
Послуги стороннiх органiзацiй
(100 668)
(109 240)
Ремонти та поточне обслуговування
(102 469)
(102 593)
Iншi витрати
(70 086)
(54 987)
Всього операцiйних витрат
(3 895 806)
(3 490152)
Класифiкованi як:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт,
послуг)
(3 771 260) (3 360013)
- адмiнiстративнi витрати
(112 425)
(116 697)
- витрати на збут
(12 121)
(13 442)
Всього операцiйних витрат
(3 895 806)
(3 490 152)
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Iншi операцiйнi доходи
2013р.
2012 р.
Операцiйна оренда
23 273
24 504
Дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi, неустойок
Оборотнi активи, отриманi на безоплатнiй основi 1 155
Дооцiнка за рахунок попереднього знецiнення
48 152
Iншi операцiйнi доходи
2 581
356
Всього iнших операцiйних доходiв
25 864
74 167
10
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-

Iншi операцiйнi витрати
2013р.
2012 р.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв, наданих в оренду
(26 460)
(18 870)
Чистий збиток вiд списання, реалiзацiї та демонтажу необоротних активiв
(24
370) (33 870)
Заробiтна плата невиробничого персоналу та пов'язанi з нею витрати
(23 497)
(16 764)
Збиток за операцiйними курсовими рiзницями
(18 654)
(19 927)

Витрати на соцiальну сферу
(16 048)
(18 477)
Збиток вiд реалiзацiї валюти
(13 362)
(3 428)
Доброчиннiсть
(1 870)
(968)
Визнанi штрафи, пенi, неустойки
(1 820)
(5 270)
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв, що використовуються у невиробничiй
дiяльностi (1 188)
(1 490)
Витрати по основнимзасобам наданимв оренду
( 328)
Збиток вiд знецiнення необоротних активiв
(42 783)
Списання ПДВ
(595)
Iншi витрати
(14169) (7 697)
Всього iнших операцiйних витрат
(141 766) (170 139)
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Iншi фiнансовi доходи
2013 р.
2012 р.
Визнання кредиторської заборгованостi та векселiв виданих за амортизованою
вартiстю
333409
233 127
Всього iнших фiнансових доходiв
333409
233 127
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Фiнансовi витрати
2013 р.
2012 р.
Амортизацiя дисконту по кредиторськiй заборгованостi та векселях виданих
011) (256 303)
Амортизацiя дисконту за пенсiйними зобов'язаннями
(63 098)
(55 463)
Процентнi витрати
(6 916)
(10 606)
Iншi фiнансовi витрати
(2 831)
(3019)
Всього фiнансових витрат
(414856) (325 391)

(342
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Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв:
2013 р.
2012 р.
Поточний податок на прибуток
(4144)
Вiдстрочений податок
4 940 (46769)
Податок на прибуток
796
(78 935)

(32166)

У 2013 роцi податок на прибуток в Українi стягувався з оподатковуваного прибутку
за ставкою 19% (у 2012 роцi - 21%).
Звiрка очiкуваних та фактичних податкових витрат подана далi:
2013 р.
2012 р.
(Збиток)/прибуток до оподаткування (94 710)
409732
Податок на прибуток за встановленою законодавством України ставкою
17 995
(86 044)
Податковий ефект статей, що не включаються до оподатковуваної суми
3309
Податковий ефект статей, що не вираховуються для цiлей оподаткування
(17218)
(3 312)
Ефект змiни ставок у перiодi реалiзацiї тимчасових рiзниць 19
7 112
Податок на прибуток
796
(78935)
Вiдмiнностi мiж МСФЗ та нацiональними принципами податкового облiку України
призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та
зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi та їхньою податковою базою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками податку на
прибуток, якi, якочiкується, будуть застосовуватися у перiодах, коли буде
реалiзовано актив або здiйснено розрахунок за зобов'язанням. Станом на балансову
дату згiдно з податковими нормами ставки податку на прибуток становили: 18% в
2014, 17% в 2015 та 16% у 2016 роцi i подальших перiодах. Компанiя проводила
розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань на 31 грудня 2013
вiдповiдно до цих норм. У березнi 2014 року Парламент України прийняв змiни до
Податкового Кодексу України, у яких затвердив ставку податку на прибуток в розмiрi
18% в 2014 роцi та подальших перiодах.
?
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Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї
У балансовiй вартостi основних засобiв Компанiї вiдбулися такi змiни:
Земля, будiвлi та споруди
Виробниче обладнання
Транспортi засоби
Офiсне облад-нання
Iншi активи Невиробничi основнi засоби
Незавершенiкапiтальнi iнвестицiї
Всього
На 1 сiчня 2012 року

Первiсна вартiсть або переоцiнка
1 167 519
12 834 811 9 231 44 323
22
098
71 623
1 631 816
15 781 421
Накопичений знос (313 265)
(11 455 644)
(7 727)
(42 127)
(10 800)
(58 251)
(11 887 814)
Чиста балансова вартiсть на 1сiчня 2012 року
854 254
1 379 167
1 504 2 196
11 298
13 372
1 631 816
3 893 607
Надходження 12 060
934 011
926
260
909
8 052 421 195
1 377 413
Капiталiзованi витрати по позиках 18 169
18 169
Вибуття
(5 272)
(34 096)
(38) (25) (33) (31) (39 495)
Амортизацiйнi вiдрахування
(108 119)
(557 652)
(1 635)
(896) (3 663)
(2 930)
(674 895)
Переведення в iншу категорiю 89 414
44 708
(5 607)
(619)
(127 896)
Переоцiнка, визнана або вiдновлена в iншому сукупному доходi
232 615
448
283
1 009 637
1 231 7 435 691 210
Знецiнення, визнане у складi прибутку чи збитку (23 075)
(18 873)
(89)
(119) (627) (42 783)
Знецiнення, вiдновлене у складi прибутку чи збитку
30 257
17 218
29
3
645
48 152
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2012 року 1 082 134
2 212 766
1 766 2 112
4 019 25 297
1 943 284
5 271 378
На 31 грудня 2012 року
Первiсна вартiсть або переоцiнка
1 696 558
59 668 676 43 571
17 848
21 522
176 418
1 943 284
63 567 877
Накопичений знос (614 424)
(57 455 910)
(41 805)
(15 736)
(17 503)
(151 121)
(58 296 499)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2012 року 1 082 134
2 212 766
1 766 2 112
4 019 25 297
1 943 284
5 271 378
Надходження
30 278
648 759
307
459
174
549 391
1 229 368
Капiталiзованi витрати по позиках 13 940
13 940
Вибуття
(8 132)
(26 041)
(8)
1
(9)
(34 189)
Амортизацiйнi вiдрахування
(116 863)
(727 703)
(911)
(825)
(2 099)
(3 217)
(851 618)
Переведення в iншу категорiю
722 175
101 157
566
(13 928)
(809 970)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 року 1 709 592
2 208 938
855
1 586
2 946
8 317
1 696 645
5 628 879
На 31 грудня 2013 року
Первiсна вартiсть або переоцiнка
2 455 752
57 636 416
43 571
17 424
22 232
140 340
1 696
645
62 012 380
Накопичений знос
(746
160)
(55 427 478)
(42 716)
(15 838)
(19 286)
(132
023) (56 383 501)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 року 1 709 592
2 208 938
855
1 586
2 946
8 317
1 696 645
5 628 879
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14 Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї(продовження)
Компанiя залучила незалежних оцiнювачiв для визначення справедливої вартостi своїх
основних засобiв станом на 31 грудня 2012 року. Регулярнiсть проведення оцiнки
залежить вiд змiни справедливої вартостi основних засобiв, що переоцiнюються.
Керiвництво проводить щорiчний аналiз для пiдтвердження того, що балансова
вартiсть основних засобiв не вiдрiзняється суттєво вiд їхньої справедливої
вартостi. За наявностi значної рiзницi, Компанiя залучає зовнiшнiх незалежних
оцiнювачiв з належною квалiфiкацiєю для визначення справедливої вартостi основних
засобiв Компанii.
Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2013 року справедлива вартiсть основних
засобiв Компанiї не вiдрiзняється суттєво вiд їхньої балансової вартостi,
враховуючи низький рiвень iнфляцiї в Українi та незначну волатильнiсть курсу
обмiну долара США до гривнi протягом перiоду пiсля останньої переоцiнки.
Вiдповiдно, станом на 31 грудня 2013 року оцiнка не проводилася.
Зовнiшня оцiнка основних засобiв, що вiдносяться до рiвня 3 в iєрархiї
справедливої вартостi, проводиться iз застосуванням ринкового пiдходу та
амортизованої вартостi замiщення.
Зовнiшнi оцiнювачi консультуються зi спецiалiстами Компанiї та визначають базовi
данi для оцiнки на основi порiвняльних цiн на аналогiчнi категорiї основних
засобiв. Вхiднi данi включають ринкову iнформацiю щодо аналогiчної продукцiї та
цiни зi спецiалiзованих журналiв та перiодичних видань.
Водночас, ринок аналогiчних основних засобiв в Українi не є активним, i на ньому
вiдсутня достатня кiлькiсть угод з продажу схожих активiв для визначення
справедливої вартостi на основi ринкового пiдходу. Вiдповiдно, справедлива
вартiсть переважної бiльшостi основних засобiв визначалася передусiм на основi
амортизованої вартостi замiщення. Результати коригувалися з урахуванням розмiру,
розташування, амортизацiї та iнших характеристик конкретного активу.
Коли справедлива вартiсть визначалась iз використанням амортизованої вартостi
замiщення, Компанiя у подальшому використовувала дохiдний пiдхiд для оцiнки
вiдшкодування визначених сум.
Дохiдний пiдхiд вимагає оцiнки вартостi використання/справедливої вартостi за
вирахуванням витрат на реалiзацiю одиниць, що генерують грошовi кошти. Оцiнка
вартостi використання/справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж
вимагає вiд Компанiї здiйснення розрахункiв очiкуваних майбутнiх грошових потокiв
вiд одиницi, що генерує грошовi кошти, а також вибору коректної ставки дисконту
для розрахунку приведеної вартостi цих грошових потокiв.
Для оцiнки майбутньої реалiзацiї використовуються прогнози грошових потокiв на
основi фiнансових бюджетiв, затверджених вищим керiвництвом, та цiн третiх сторiн.
Згiдно з українським законодавством, основою для нарахування дивiдендiв є
нерозподiлений прибуток. Капiтал у дооцiнках, визнаний Компанiєю у результатi
переоцiнки основних засобiв, не пiдлягає розподiлу.
У 2013 роцi Компанiя продовжувала ранiше розпочате будiвництво квалiфiкованих
активiв. Будiвництво квалiфiкованих активiв фiнансується за рахунок цiльових та
нецiльових позик. Сума витрат за позиками, капiталiзованими протягом 2013 року,
склала 13 940 тисяч гривень (2012 рiк - 18169 тисяч гривень). Середньозважена
ставка, використана для визначення суми витрат за позиками, що пiдлягає
капiталiзацiї, склала 10.6% (2011 рiк - 10.4%).
15

Зареєстрований (пайовий) капiтал
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
%
Сума
%
Сума
ПрАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод"
57.14
121 217 57.14 121
217
Fintest Trading Co Ltd
40.85
86 652
40.85 86 652
Iншi
2.01
4 265
2.01 4 265
Всього зареєстрованого (пайового) капiталу
100
212 134 100
212 134
Зареєстрований (пайовий)капiтал ПАТ "Шахтоуправлiння "Покровське" роздiлений на
848 535 009 акцiї на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року та становить 212
134 тисяч гривень.
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Довгостроковi кредити банкiв
Станом на 31 грудня 2013 року 111 902 тисячi гривень довгострокових кредитiв
банкiв (31 грудня 2012 року:
111 902 тисячi гривень)мали контрактний строк
повернення понад 1 рiк. Всi довгостроковi кредитиКомпанiї були деномiнованi в
доларi США, пiд процентну ставку 10.00 - 10.65%.
Позики Компанiї та позики iнших дочiрнiх компанiй ГрупиДонецьксталь були
забезпеченi:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Основнi засоби
1 267 595
1 104 129
Запаси
722 019
Торгова дебiторська заборгованiсть
66 525
Грошовi кошти
417
Всього активiв у заставi
1 267 595
1 893 090
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Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
31 грудня
2012 р.
Кредитовано/ (вiднесено) на фiнансовий результат
Вiднесено на
капiтал
31 грудня 2013 р.
Вплив тимчасових рiзниць на вiдстроченi податковi активи
Основнi засоби
64 786
(5 486)
(3 466)
55 834
Резерви зобов'язань та вiдрахувань
90 453
7
102
(960) 96 595
Iнше
779
(493)
286
Всього вiдстрочених податкових активiв
156 018
1 123
(4 426)
152 715
Взаємозалiк з вiдстроченими податковими зобов'язаннями
(49 657)
3 817
(45 840)
Всього визнаних вiдстрочених податкових активiв 106 361
4
940
(4 426)
106 875
Вплив тимчасових рiзниць на вiдстроченi податковi зобов'язання
Аванси виданi, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (49 657)
3 817
(45 840)
Всього вiдстрочених податкових зобов'язань
(49 657)
3
817
(45 840)
Взаємозалiк з вiдстроченими податковими активами
49 657
(3
817)
45 840
Всього визнаних вiдстрочених податкових зобов'язань
-
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Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання (продовження)
1 сiчня
2012 р.
Кредитовано/ (вiднесено) на фiнансовий результат
Вiднесено на
капiтал
31 грудня 2012 р.
Вплив тимчасових рiзниць на вiдстроченi податковi активи
Основнi засоби
239 301
(54 122)
(120 393)
64 786
Резерви зобов'язань та вiдрахувань
88 235
(2 407)
4 625
90 453
Iнше
1 157 (378) 779
Всього вiдстрочених податкових активiв
328 693
(56 907)
(115
768) 156 018
Взаємозалiк з вiдстроченими податковими зобов'язаннями
(59 795)
10 138
(49 657)
Всього визнаних вiдстрочених податкових активiв 268 898
(46 769)
(115 768)
106 361
Вплив тимчасових рiзниць на вiдстроченi податковi зобов'язання
Передоплати отриманi, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
(59 005)
9 348
(49 657)
Нематерiальнi активи
(790)
790
Всього вiдстрочених податкових зобов'язань
(59 795)
10 138
(49 657)
Взаємозалiк з вiдстроченими податковими активами
59 795
(10 138)
49 657
Всього визнаних вiдстрочених податкових зобов'язань -

Керiвництво компанiї вважає, що зможе реалiзувати вiдстрочений податковий актив за
рахунок того, що в 2014 роцi планується збiльшення обсягiв та рентабельностi
реалiзацiї коксiвного вугiлля. Це надасть можливiсть отримати прибуток в 2014 та
подальших роках проти якого Компанiя зможе реалiзувати накопичений вiдстрочений
податковий актив.
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Пенсiйнi зобов'язання
Компанiя має юридичне зобов'язання вiдшкодовувати Державному пенсiйному фонду
України додатковi пенсiї, якi виплачуються певним категорiям колишнiх працiвникiв
Компанiї. Крiм цього, Компанiя також здiйснює одноразовi виплати своїм працiвникам
та надає пiльги пiсля виходу на пенсiю.
Станом на 31 грудня 2013 року у планi iз встановленими виплатами брали участь 16
665 осiб, у тому числi
9 458 колишнiх працiвникiв (у 2012 роцi приблизно 16 720 та 9 240 осiб, вiдповiдно).
Жоден iз зазначених нижче планiв виплат працiвникам не є фiнансованим.
Зобов'язання за планом iз встановленими виплатами станом на 31 грудня визначенi
таким чином:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Довгострокова частина зобов'язань за планом iз встановленими виплатами 464 690
432 757
Поточна частина зобов'язань за планом iз встановленими виплатами 40 267
42
190
Приведена вартiсть зобов'язань за планом iз встановленими виплатами
504 957
474 947
Приведена вартiсть зобов'язань за планом iз встановленими виплатами включає 443720
тисяч гривень виплат за державним планом iз встановленими виплатами, якiй
передбачає достроковий вихiд на пенсiю спiвробiтникiв у зв'язку з роботою у
небезпечних та шкiдливих для здоров'я умовах, та 61237 тисяч гривень
довгострокових виплат працiвникам вiдповiдно до колективного договору.
?
18 Пенсiйнi зобов'язання (продовження)
Змiни у приведенiй вартостi зобов'язань за планом iз встановленими виплатами були
наступними:
2013 р.
2012 р.
Приведена вартiсть зобов'язань за планом iз встановленими виплатами станом на 1
сiчня 474 947
419 335
Вартiсть поточних послуг
21 402
17 592
Переоцiнка зобов'язання за планом зi встановленими виплатами у внаслiдок:
змiн у фiнансових припущеннях 64230
коригування у зв'язку з вiдмiннiстю фактичних показникiв вiд прогнозних
(70228)
28902
Процентнi витрати 63 098
55 463
Виплаченi винагороди
(48 492)
(46 345)
Приведена вартiсть зобов'язань за планом iз встановленими виплатами на кiнець
перiоду
504 957
474 947
Суми, визнанi у звiтi про фiнансовi результати:
2013 р.
2012 р.
Вартiсть поточних послуг
21 402
17 592
Процентнi витрати 63 098
55 463
Всього
84 500
73 055
Розрахунок пенсiйних зобов'язань вимагає застосування значних професiйних суджень
(див. Примiтку 5).
Нижче представленi основнi актуарнi припущення, якi були застосованi:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Номiнальна ставка дисконту
14%
14%
Номiнальне збiльшення заробiтної плати
7%
7%
Вплив змiн основних припущень на приведену вартiсть зобов'язань за планом iз
встановленими виплатами показано далi:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Збiльшення/зменшення номiнальної ставки дисконту на 1%
(7.43%)/8.44%
(7.50%)/8.51%
Збiльшення/зменшення номiнальної заробiтної плати на 1%
3%/(2.93%)
3.50%/(3.37%)
Наведений вище аналiз чутливостi пiдготовлений на основi змiни одного припущення
при незмiнностi решти припущень. На практицi ймовiрнiсть цього є невисокою, а

змiни деяких припущень можуть бути взаємопов'язанi. Методи та види припущень,
застосованих при пiдготовцi аналiзу чутливостi, не змiнилися порiвняно з минулим
перiодом.
Станом на 31 грудня 2013 року строк погашення зобов'язань Компанiї за пенсiйним
планом iз встановленими виплатами становив11 рокiв.
Очiкуванi платежi протягом 2014 фiнансового року за зобов'язаннями за пенсiйним
планом iз встановленими виплатами становлять 40 267 тисяч гривень.
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Iншi довгостроковi зобов'язання
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Довгострокова кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
289
456
239 873
Довгострокова кредиторська заборгованiсть за основнi засоби
14 009
6 698
Довгостроковi векселi виданi
33 391
Всього
303 465
279 962
?
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Поточнi забезпечення
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Резерв пiд забезпечення виплат невикористаних вiдпусток
82 979
68
916
Поточна частина зобов'язань за планом iз встановленими виплатами
40 267
42 190
Всього
123 246
111 106
21

Iншi поточнi зобов'язання
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть
169 201
Вiдсотки нарахованi за довгостроковими кредитами банкiв
Всього
172 746
11 996

11 607
3 545 389

Станом на 31 грудня 2013 року iнша поточна кредиторська заборгованiсть була
представлена поворотною фiнансовою допомогою отриманою вiд пов'язаної сторони.
22
Операцiї з пов'язаними сторонами
Пов'язанi сторони Компанiї розподiляються на такi категорiї:
(а) материнська компанiя;
(б) компанiї пiд спiльним контролем;
(в) iншi пов'язанi сторони
Нижче представленi залишки станом на 31 грудня 2013 року та операцiї з пов'язаними
сторонами за 2013рiк:
Категорiя А Категорiя Б Всього
Операцiї за 2013 рiк:
Дохiд вiд реалiзацiїпродукцiї (товарiв, робiт, послуг)
3 932 454
6
274
3 938 728
Iншi операцiйнi доходи
111
48
Дохiд вiд операцiйної оренди
176
18 884
19 060
Визнання кредиторської заборгованостi та векселiв виданих за амортизованою
вартiстю
221771
109098
330 869

159

Закупки сировини i товарiв для перепродажу
52 698
311 434
364
132
Закупки основних засобiв
190580
408326
598 906
Послуги стороннiх органiзацiй
60 513
4 474
64 987
Ремонти i поточне обслуговування
8 858
32 440
41 298
Транспортнi витрати
541
103 306
103 847
Поточнi витрати на утримання гiрничих виробок 174 857
174 857
Амортизацiя дисконту по кредиторськiй заборгованостi та векселях виданих
296880
45 131
332601
Представницькi витрати
6 000
6 000
Iншi витрати
1 846
253 2 099
Залишки станом на 31 грудня 2013 р.:
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 3 050
27 125
30 175
Iншi довгостроковi зобов'язання
289 456
289 456
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
699084
1176014
1 875098

Векселi виданi
869 370
28 199
897 569
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 127 099
186
127 285
22 Операцiї з пов'язаними сторонами (продовження)
Нижче представленi залишки станом на 31 грудня 2012 року та операцiї з пов'язаними
сторонами за 2012 рiк:
Категорiя А Категорiя Б Всього
Операцiї за 2012 рiк:
Дохiд вiд реалiзацiїпродукцiї (товарiв, робiт, послуг)
4 068 028

4 014 943

53 085

Iншi операцiйнi доходи 33
2
35
Дохiд вiд операцiйної оренди 180
17 424
17 604
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 5 182 5 182
Визнання довгострокової кредиторської заборгованостi по амортизованiй вартостi
233 127
233 127
Закупки сировини i товарiв для перепродажу
295 379
309 075
604 454
Закупки основних засобiв
601 180
260 076
861 256
Послуги стороннiх органiзацiй 73 011
1 959 74 970
Ремонти i поточне обслуговування
9 048 25 522
34 570
Транспортнi витрати
869
100 079
100 948
Поточнi витрати на утримання гiрничих виробок 170 379
170 379
Амортизацiя дисконту по кредиторськiй заборгованостi та векселях виданих
256
303
256 303
Iншi фiнансовi витрати 6 402 6 402
Iншi витрати
299
299
Залишки станом на 31 грудня 2012 р.:
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 54 698
15
278
69 976
Iншi довгостроковi зобов'язання
239 874
6 698 246 572
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1 201 399
650
940
1 852 339
Векселi виданi
852 408
111 796
964 204
Довгостроковi векселi виданi 33 391
33 391
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 186
186
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Управлiння фiнансовими ризиками
У ходi своєї дiяльностi Компанiя наражається на цiлу низку фiнансових ризикiв,
серед яких ринковий ризик (у тому числi цiновий ризик, валютний ризик, ризик
справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв), кредитний ризик
та ризик лiквiдностi. Загальна програма управлiння ризиками Компанiї спрямована на
управлiння на прийнятному рiвнi потенцiйно негативним впливом на фiнансовi
результати Компанiї тих ризикiв, якi пiддаються управлiнню чи не є профiльними для
її дiяльностi.
Управлiння ризиками здiйснюється Дирекцiєю фiнансiв у тiснiй спiвпрацi з
операцiйними пiдроздiлами та згiдно з полiтикою, затвердженою Спостережною радою.
Дирекцiя фiнансiв Компанiї виявляє та оцiнює фiнансовi ризики i пропонує методику
управлiння цими ризиками на прийнятному рiвнi.
Кредитний ризик. Компанiя наражається на кредитний ризик, який є ризиком того, що
одна зi сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом стане причиною того, що iнша
сторона зазнає фiнансовi збитки внаслiдок невиконання зобов'язань за договором.
Кредитний ризик враховується при розмiщеннi грошових коштiв на депозитах у
комерцiйних банках. При розмiщеннi грошових коштiв на депозитах враховується
кредитний рейтинг контрагента, досвiд роботи з цим контрагентом, а також процентна
ставка, яку цей контрагент пропонує. Найбiльшу перевагу Компанiя вiддає
контрагенту, який має вищий кредитний рейтинг, з яким у Компанiї є досвiд роботи
принаймнi 6 мiсяцiв, а також який пропонує найвищу процентну ставку.
?
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Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Згiдно з прийнятою полiтикою Компанiї з управлiння ризиками кредитоспроможнiсть
кожного клiєнта аналiзується окремо, перед тим як йому будуть запропонованi
стандартнi для Компанiї умови та строки здiйснення платежiв i поставок. Компанiя
аналiзує зовнiшнi рейтинги контрагента (за їх наявностi) та його дiлову репутацiю;
у деяких випадках враховуються рекомендацiї банкiв при реалiзацiї продукцiї
контрагентам, з якимиКомпанiя ранiше не мала взаємовiдносин. Угода здiйснюється на
умовах передоплати або ж оплати по факту поставки за наявностi банкiвської
гарантiї чи безумовних та безвiдкличних акредитивiв. Вiдстрочка платежу
пропонується тiльки тим контрагентам, з якими у Компанiї є вiдносини бiльше одного
року без прострочення строкiв оплати, передбачених договорами купiвлi-продажу.

Специфiка дiяльностi Компанiї така, що дебiторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю включає заборгованiсть оптових покупцiв. Компанiя, як правило, не
вимагає забезпечення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi заставою.
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву на
знецiнення представляє собою максимальну суму, в якiй присутнiй кредитний ризик.
Хоча на погашення покупцями дебiторської заборгованостi можуть впливати фактори
економiчного характеру, керiвництво вважає, що у Компанiї вiдсутнiй значний ризик
збиткiв, сума яких перевищувала б створенi резерви.
Нижче представлено аналiз якостi фiнансової дебiторської заборгованостi за
продукцiю, товари, роботи, послуги:
31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р.
Всього непростроченої та незнецiненої дебiторської заборгованостi
- Дебiторська заборгованiсть покупцiв без iсторiї невиконання зобов'язань
17
958
34 550
- Дебiторська заборгованiсть, умови якої були переглянутi протягом перiоду
6 254
- Дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн* 28 778
69 976
Всього непростроченої та незнецiненої дебiторської заборгованостi
46 736
110 780
Прострочена заборгованiсть
- прострочена до 30 днiв
- прострочена вiд 30 до 90 днiв
- прострочена вiд 90 до 180 днiв
- прострочена вiд 90 до 180 днiв
- прострочена бiльше нiж 360 днiв 1 148 1 468
Всього простроченої заборгованостi 1 148 1 468
Мiнус: резерв на знецiнення (1 148)
(1 468)
Всього
46 736
110 780
* Керiвництво не здiйснює монiторинг виконання умов оплати за договорами з
пов'язаними сторонами, якi знаходяться пiд спiльним контролем, i перевiряє тiльки
надходження грошових коштiв протягом перiоду пiсля продажу, передбаченого
законодавством України.
Станом на 31 грудня 2013 року та 2012 року вся дебiторська заборгованiсть була
деномiнована у гривнях.
Концентрацiя кредитного ризику. Станом на 31 грудня 2013 року 32 736 тисяч гривень
торгової та iншої дебiторської заборгованостi представляють заборгованiсть трьох
найбiльших покупцiв (31 грудня 2012 року:86 191тисяч гривень).
Ризик лiквiдностi
Управлiння лiквiднiстю передбачає забезпечення достатньої суми грошових коштiв та
доступнiсть фiнансування шляхом використання рiзних його джерел для того, щоб у
Компанiї була можливiсть закриття ринкових позицiй. Для оцiнки ризику лiквiдностi
застосовується динамiчна модель, яка оновлюється кожного мiсяця та включає аналiз
зобов'язань Компанiї перед кредиторами та iнвесторами. У цiй моделi враховуються
строки погашення фiнансових зобов'язань та, вiдповiдно, планується залучення нових
позикових коштiв з урахуванням обсягiв та перiоду запланованих iнвестицiйних
виплат Компанiї.
?
23
Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Дирекцiя фiнансiв компанiї Донецькстальаналiзує контрактнi строки погашення
зобов'язань i планує їхню лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваної дати погашення
рiзних фiнансових iнструментiв. У випадку недостатньої або надлишкової лiквiдностi
ресурси та кошти пiдприємств розподiляються Дирекцiєю фiнансiв компанiї
Донецькстальтаким чином, щоб досягнути оптимального фiнансування бiзнес-потреб
кожного окремого пiдприємства Групи.
У таблицi нижче показанi фiнансовi зобов'язання Компанiї зi строками погашення,
виходячи iз перiоду, що залишився на звiтну дату до дати погашення, передбаченої
договорами. Суми, показанi у таблицi, - це недисконтованi грошовi потоки станом на
31 грудня 2013 року.
до 1 року
вiд 1 до 5 рокiв Всього
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
2 217 230
2 217 230
Векселi виданi
1 006 136
1 006 136
Iншi поточнi зобов'язання
169 203
169 203
Iншi довгостроковi зобов'язання
372 521 372 521
Довгостроковi кредити банкiв
11 658
118 702
130 360
Гарантiї виданi
5 387 580
5 387 580

Всього

8 791 807

491223

9 283 030

Недисконтованi грошовi потоки станом на 31 грудня 2012 року.
до 1 року
вiд 1 до 5 рокiв Всього
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
2 175 928
Векселi виданi
1 141741
1 141741
Iншi довгостроковi зобов'язання
332486
332 486
Iншi поточнi зобов'язання
11 607
11 607
Довгостроковi кредити банкiв 11 658
130 356
142 014
Гарантiї виданi
6 661 889
6 661 889
Всього
10 002 823 462 842
10 465 665

2 175 928

-

Станом на 31 грудня 2013 року 84%кредиторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги були деномiнованi у гривнях, 13% - у євро(31 грудня 2012: 76%кредиторської
заборгованостi за товари, роботи, послуги були деномiнованi у гривнях, 22% - у
євро).
Ринковий ризик
Компанiя майже не наражається на ринковi ризики, пов'язанi з вiдкритими позицiями
за iноземними валютами, процентними активами i зобов'язаннями, якi значним чином
залежать вiд загальних та специфiчних ринкових змiн.
Цiновий ризик
Компанiя не наражається на ризик змiни цiн на дольовi цiннi папери, оскiльки у неї
немає значних iнвестицiй, вiднесених до категорiї iнвестицiй для подальшого
продажу.
?
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Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
Валютний ризик
Компанiя працює з мiжнародними покупцями та постачальниками i, вiдповiдно,
наражається на валютний ризик, пов'язаний з рiзними валютами, в яких проводяться
операцiї (передусiм долари США та євро).
Хоча керiвництво контролює ризик змiни обмiнного курсу, Компанiя не хеджує свої
валютнi позицiї у доларах США та євро.
У таблицi нижче представлено аналiз чутливостi фiнансового результату та капiталу
Компанiї до об'рунтовано можливих змiн на звiтну дату обмiнного курсу
функцiональної валюти Компанiї при незмiнностi усiх iнших змiнних:
Вплив на прибуток або збиток до оподаткування за
2013 р.
2012 р.
Змiцнення курсу долара США на 10% (у 2012 роцi - на 10%)
(13 109)
(12
605)
Послаблення курсу долара США на 10% (у 2012 роцi - на 10%)
13 109
12
605
Змiцнення курсу євро на 10% (у 2012 роцi - на 10%)
(53 295)
(56 954)
Послаблення курсу євро на 10% (у 2012 роцi - на 10%)
53 295
56 954
Схильнiсть до ризику була розрахована тiльки для монетарних активiв i зобов'язань,
деномiнованих у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Компанiї.
Ризик процентної ставки
Оскiльки у Компанiї немає значних процентних активiв, доходи та грошовi потоки
Компанiї вiд основної дiяльностi в основному не залежать вiд змiн ринкових
процентних ставок.
Дирекцiя фiнансiв Компанiї проводить постiйний монiторинг розвитку плаваючої
ставки i наполягає на включеннi до умов кредитування положення про фiксацiю
процентної ставки у випадку, якщо плаваюча ставка починає зростати. Таким чином
з'являється можливiсть звести до мiнiмуму втрати вiд зростаючої процентної ставки
на позиковi кошти.
Станом на 31 грудня 2013 року 100% (на 31 грудня 2012 року - 100%) вiд загальної
суми позикових коштiв Компанiї були залученi за фiксованою процентною ставкою.
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Управлiння капiталом
Метою Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Компанiї в
якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам
та вигоди iншим зацiкавленим сторонам.
Для пiдтримки чи коригування структури капiталу Компанiя може повертати капiтал
акцiонерам, залучати позиковi кошти, випускати новi акцiї чи продавати активи для
зменшення суми боргу.
Оскiльки Компанiя є частиною вертикально iнтегрованої Групи, управлiння ризиком
капiталу здiйснює Дирекцiя фiнансiв компанiї Донецьксталь, яка контролює величину
капiталу на консолiдованому рiвнi на основi спiввiдношення власних та позикових

коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума боргу, подiлена на суму
власного капiталу.
Українським законодавством встановленi такi вимоги до капiталу акцiонерних
товариств:
- акцiонерний капiтал повинен становити не менш 1 250 мiнiмальних заробiтних плат
на дату реєстрацiї пiдприємства;
- оплата акцiонерного капiталу не може здiйснюватись за рахунок коштiв державного
бюджету, кредитiв та коштiв, що знаходяться у заставi;
- якщо мiнiмальний дозволений розмiр акцiонерного капiталу перевищує чистi активи
компанiї за НП(С)БО, ця компанiя зобов'язана усунути таку невiдповiднiсть або
прийняти рiшення про лiквiдацiю.
Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2013 року вищезазначенi вимоги до
акцiонерного капiталу дотримувались Компанiєю.
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Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при
здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими сторонами, за винятком
випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї фiнансового iнструменту. Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна фiнансового iнструмента, що
котирується на ринку.
Оцiночна справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю iз
використанням наявної ринкової iнформацiї, якщо така iснує, та вiдповiдних методик
оцiнки. Однак для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення оцiночної
справедливої вартостi обов'язково необхiднi суб'єктивнi судження. Україна
демонструє ознаки ринку, що розвивається, а економiчнi умови й надалi обмежують
рiвень активностi фiнансових ринкiв. Ринковi котирування можуть бути застарiлими
або вiдображати операцiї продажу за вимушено низькою цiною, тому вони можуть не
вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. Для визначення ринкової
вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво застосувало всю наявну ринкову
iнформацiю.
Фiнансовi активи, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедливою вартiстю
iнструментiв з плаваючою процентною ставкою зазвичай є їхня балансова вартiсть.
Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою
базується на розрахункових майбутнiх очiкуваних грошових потоках, що мають бути
отриманi, дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для нових
iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який
залишився.
Зобов'язання, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть
зобов'язань визначалась iз застосуванням методик оцiнки. Розрахункова справедлива
вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою та встановленим строком
погашення базується на розрахункових грошових потоках, дисконтованих iз
застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний
кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Справедлива вартiсть
зобов'язань, що погашаються за вимогою або пiсля завчасного повiдомлення,
розраховується як сума до погашення за вимогою, дисконтована з першої дати подання
вимоги про погашення зобов'язання.
Справедлива вартiсть усiх фiнансових iнструментiв, представлених у звiтi про
фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв, приблизно дорiвнює їхнiй
балансовiй вартостi.
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Представлення фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв всi фiнансовi активи та зобов'язання
облiковувались за амортизованою вартiстю.
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Умовнi та iншi зобов'язання та операцiйнi ризики
Податкове законодавство.Податкове, валютне та митне законодавство України може
тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi державнi органи можуть
оскаржити тлумачення цього законодавства керiвництвом Компанiї та його
застосування у ходi дiяльностi Компанiї. Нещодавнi подiї в Українi показують, що
податковi органи можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi
законодавства, i, таким чином, iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi
ранiше не заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути
нарахованi значнi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi органи
можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох
календарних рокiв пiсля їхнього закiнчення. За певних обставин перевiрка може
стосуватися довших перiодiв.
1 вересня 2013 року вступив в силу Закон України "Про внесення змiн до Податкового
кодексу України щодо трансфертного цiноутворення". Новi правила трансфертного
цiноутровення є бiльш докладними, нiж у попередньому законодавствi, та певним
чином бiльше вiдповiдають мiжнародним нормам трансфертного цiноутворення,

розробленим Органiзацiєю економiчного спiвробiтництва та розвитку. Нове
законодавство дозволяє податковим органам здiйснювати коригування на трансфертне
цiноутворення та донараховувати податковi зобов'язання щодо контрольованих
операцiй (операцiй з пов'язаними сторонами та окремих видiв операцiй з
непов'язаними сторонами), якщо цiна операцiї не є комерцiйною та не пiдтверджена
належною документацiєю.
Керiвництво Компанiї вважає, що станом на звiтнi дати його тлумачення та
дотримання вiдповiдного законодавства є об'рунтованим, i готове вiдстоювати
позицiю Компанiї з податкових питань.
Судовi процедури.Час вiд часу у дiяльностi Групи проти неї висуваються позови.
Керiвництво додержується думки, що суттєвi збитки за такими позовами не
будутьпонесенi.
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Умовнi та iншi зобов'язання та операцiйнi ризики (продовження).
Зобов'язання по капiтальних витратах.Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв
Компанiя не мала суттєвих договiрних зобов'язань по капiтальних витратах на
придбання основних засобiв. Рамковi контракти з постачальниками на придбання
майна, машин та обладнання, укладенi Компанiєю, не визначають конкретнi строки та
суми. Додатковi угоди до рамкових контрактiв пiдписуються на регулярнiй основi та
уточнюють розмiр, умови та iншу подiбну iнформацiю. Менеджмент Компанiї вважає, що
бiльшiсть контрактiв можуть бути скасованi у разi виникнення такої необхiдностi.
Питання, пов'язанi з охороною довкiлля.Система заходiв iз дотримання
природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя
органiв влади щодо його виконання постiйно переглядається. Компанiя перiодично
оцiнює свої зобов'язання згiдно з природоохоронним законодавством, включаючи
зобов'язання з виведення активiв з експлуатацiї. Згiдно з Кодексом про надра,
Земельним кодексом України, Гiрничим законом, Законом про захист земельних
ресурсiв та iншими законодавчими актами, Компанiя вiдповiдає за рекультивацiю та
вiдновлення земель пiсля лiквiдацiї шахти. Оскiльки зобов'язання Компанiї з
виведення активiв з експлуатацiї знаходяться у далекому майбутньому, розрахункова
поточна вартiсть цих зобов'язань наразi незначна. У випадку виникнення зобов'язань
вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли.
Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та
законодавства, а також судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати
суттєвий вплив. Керiвництво вважає, що суттєвих зобов'язань внаслiдок забруднення
навколишнього середовища не iснує.
Страхування.Страхова галузь України знаходиться на етапi розвитку, i численнi
форми страхового захисту, якi розповсюдженi в iнших країнах, наразi не доступнi. У
Компанiї не iснує повного страхового покриття своїх виробничих активiв на випадок
тимчасового припинення господарської дiяльностi, а також щодо майнової
вiдповiдальностi перед третiми особами або у зв'язку iз заподiянням шкоди
навколишньому середовищу, що виникає внаслiдок позаштатних ситуацiй на об'єктах,
якi знаходяться у власностi Компанiї, чи в результатi операцiй, якi стосуються
Компанiї. Доки Компанiя не одержить належного страхового покриття, iснує ризик
того, що втрата чи знищення певних активiв може негативно вплинути на її
дiяльнiсть.
Наданi гарантiї та поруки. Компанiя виступає поручителем по зобов'язаннях
пов'язаних сторiн. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї за даними
договорами поруки становив: 1 391 080 тисяч гривень станом на 31 грудня 2013 року
(695 391 тисяч гривень на 31 грудня 2012 року)
Компанiя та двi iншi компанiї Групи виступають поручителями i несуть солiдарну i
сукупну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями компанiї Групи згiдно з Договором про
залучення синдикованого кредиту передекспортного фiнансування вiд 28 червня
2013 року. Станом на 31 грудня 2013 максимальний рiвень кредитного ризику
Компанiї за цим поручительством становив 3 996500тисяч гривень
Станом на 31 грудня 2012 Компанiя та чотири iншi компанiї Групи виступали
поручителями i несли солiдарну й сукупну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями Групи
згiдно з Договором про реструктуризацiю. Максимальний рiвень кредитного ризику
Компанiї за цим поручительством становив 5 966 498 тисяч гривень.

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
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Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Звіт незалежного аудитора
Акціонерам та керівництву Публічного Акціонерного Товариства ШАХТОУПРАВЛІННЯ
"ПОКРОВСЬКЕ"
Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит поданої нижче фінансової звітності Публічного Акціонерного
Товариства ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" (надалі "Компанія") (код ЄДРПОУ:
13498562; дата державної реєстрації: 25.12.1991 р.; місцезнаходження:
вул.Шибанкова, 1A, Красноармійськ, Донецька область, Україна), яка включає баланс
(звіт про фінансовий стан, форма №1) станом на 31 грудня 2013 року та відповідний
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід, форма №2), звіт про рух
грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4) за 2013 рік, а
також опис основних положень облікової політики Компанії та інші примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне
подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог
Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів аудиту, які
прийнято в якості Національних стандартів аудиту (відповідно до рішень
Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 року та від 31 березня 2011 року).
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного
подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, наведена нижче фінансова звітність відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2013 року, її
фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену
дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примітки 1 та 22 до фінансової звітності, що додається,
в яких зазначено, що Компанія входить до складу групи ПрАТ "Донецьксталь"металургійний завод" та проводить значні операції з іншими компаніями цієї групи.
Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 2 до фінансової звітності. Діяльність Компанії
та інших підприємств в Україні до теперішнього часу зазнає та може зазнавати у
найближчому майбутньому впливу політичної та економічної невизначеності, яка
триває в Україні. Ми не вносимо застережень до нашого висновку щодо цих аспектів.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Додаткова інформація, що розкривається відповідно до "Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів
облігацій місцевої позики)" затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (надалі "Комісія") від 29 вересня 2011 року N 1360:
1)
Відповідно до вимог частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України вартість
чистих активів акціонерного товариства після закінчення другого фінансового року з
моменту заснування та кожного наступного фінансового року повинна бути більшою за
його статутний капітал. Станом на 31 грудня 2013 року вартість чистих активів
Компанії була більшою за її статутний капітал.
2)
Відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів", затвердженого рішенням Комісії від 3 грудня 2013 року N 2826 Компанія
зобов'язана подавати до Комісії іншу інформацію (надалі "Інша інформація") разом
із фінансовою звітністю. Станом на дату цього звіту підготовка Іншої інформації не
була завершена. Відповідно, ми не висловлюємо думки щодо наявності суттєвих
невідповідностей між поданою далі фінансовою звітністю та такою Іншою інформацією.
3)
Закон України "Про акціонерні товариства" (надалі "Закон") вимагає
обов'язкового узгодження вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких
становить 10% і більше відсотків вартості активів Компанії за даними її останньої
річної фінансової звітності. Обсяг проведеного нами аудиту фінансової звітності
передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказів, на вибірковій
основі, щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Нашої уваги не
привернув жодний факт, який дав би нам підстави вважати, що рішення щодо вчинення
значних правочинів Компанією протягом року, що закінчився 31 грудня 2013 року, не
були прийняті у відповідності до Закону.
4)
Закон вимагає, щоб акціонерні товариства впровадили кодекс (принципи)
корпоративного управління, який має ухвалюватися акціонерами, але не встановлює
ніяких інших вимог щодо корпоративного управління. Ми не змогли оцінити стан
відповідності корпоративного управління Компанії вимогам Закону, оскільки в Законі
не визначені чіткі критерії стандартів корпоративного управління.
5)
У ході аудиту фінансової звітності ми оцінили ризики суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих
ризиків ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання Компанією фінансової звітності, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю Компанії, включаючи заходи внутрішнього
контролю для запобігання та виявлення шахрайства. Відповідно, ми не висловлюємо
такої думки.
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