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

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00191827

87250  Донецька область Старобешевський Комсомольське Ленiна, 1-1

Приватне акціонерне товариство

Генеральний директор Поляков Юрiй Семенович

  .  .МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента 06253     5-12-38 06253 5-26-10

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

kru.metinvestholding.com/ru 25.04.2012
Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

24.04.2012
Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР   .  .
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента kom@rudo.dn.ua



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

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

30. Примітки:         Iнформацiя про органи управлiння емiтента для акцiонерних товариств  не
заповнюється згiдно Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1591 вiд
19.12.2006р.

1. Основні відомості про емітента:

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

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X



       У звiтньому перiодi Пiдприємством не  було видано  сертифiкатiв  цiнних паперiв у звязку
з дематерiалiзацiєю акцiй . На  теперiшнiй час сертифiкати знаходяться в архiвi пiдприємства.

      Мiжнародне рейтiнгове агенство "Fitch Ratings" здiйснило рейтiнгову оцiнку Емiтента -
Мiжнародна вертикальна iнтегрована гiрнично-металургiйна компанiя  "Метiнвест Холдiнг".  "Fitch
Ratings" пiдтверджує, що рейтiнг присвоєний "Метiнвест Холдiнг" вiдображає сукупну фiнансову
стiйкiсть групи компанiй "Метiнвест Холдiнг",   якi  "Fitch Ratings" враховує на теперешнiй час
частиною групи компанiй "Метiнвест Холдiнг".  До складу цих компанiй входить   ПРАТ
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РЕДУПРАВЛIННЯ"

     Пiдприємтсво не має процентних, дисконтних, iпотечних та цiльових облiгацiй.

     Iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, Пiдприємство не випускало.     

     Протягом звiтного року Пiдприємство не здiйснювало викуп власних акцiй.

     Iнформацiя про гарантiї третьої ососби за кожним випуском боргових цiнних паперiв
вiдсутня, так як борговi цiннi папери Пiдприємством не випускались.

     Товариство не складає рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.

     Пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi.    



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ"

3.1.4. Область, район Донецька область Старобешевський

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ"

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 87250
3.1.6. Населений пункт Комсомольське
3.1.7. Вулиця, будинок Ленiна, 1-1



3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААБ № 531424
3.2.2. Дата державної реєстрації 19.07.2000

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)    284914000.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Старобешевська районна державна адмiнiстрацiя

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)    284914000.00



3.3.2. МФО банку 334851

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАО "ПУМБ" м. Донецьк

3.3.5. МФО банку 334851

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

ПАО "ПУМБ" м. Донецьк
3.3.3. Поточний рахунок 26007962487060

3.3.6. Поточний рахунок 26001962481459



3.4. Основні види діяльності

14.12.0 ВИДОБУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГIПСУ ТА КРЕЙДИ
14.11.0 ВИДОБУВАННЯ КАМЕНЮ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
45.21.1 ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА
ВІДНОВЛЕННЯ)



3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Державний орган, що видав Дата

закінчення дії
ліцензії

(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
На користування надрами (Жеголiвська дiлянка) 2419 05.04.2001 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 05.04.2017
Опис Дiяльнiстю пiдприємства є видобуток вапна
На користування надрами (Каракубське родовище Пiвденна
дiлянка)

2418 05.04.2001 Мiнiстерство охорони  навколишнього природного
середовища України

05.04.2014

Опис Дiяльнiстю пiдприємства є видобуток вапна.
На користування надрами (Пiвнiчна дiлянка) 2422 05.04.2001 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 05.04.2013
Опис Дiяльнiстю пiдприємства є видобуток вапна
На користування надрами (преснi пiдземнi води) 3568 16.12.2004 Державний комiтет природних ресурсiв України 15.12.2014
Опис Для господарського постачання води на потреби Комсомольського рудоуправлiння
Медична практика 386804 05.12.2007 Мiнiстерство охорони здоров'я України 20.07.2012
Опис На балансi пiдприємства враховується санаторiй-профiлакторiй "Волна", в якому оздоровлюються працiвники пiдприємства
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв
протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка
протипожежного стану об'єктiв

319813 22.06.2007 Державний департамент пожежної безпеки МНС України 21.06.2012

Опис Дозволенi види робiт: 
- проектування установок пожежної сигналiзацiї; 
- проектування пристроїв для захисту будинкiв i споруд вiд розрядiв блискавки; 
- монтаж, технiчне обслуговування установок пожежної сигналiзацiї; 
- монтаж, технiчне обслуговування пристроїв для захисту будинкiв i споруд вiд розрядiв блискавки.

Будiвельна дiяльнiсть (вишукувальнi та проектнi роботи для
будiвництва, зведення несучих та огороджувальних
конструкцiй, будiвництво та монтаж iнженерних i
транспортних мереж)

380548 30.07.2007 Донецька обласна державна адмiнiстрацiя 30.07.2012

Опис Вiддiл капiтального будiвництва здiйснює будiвництво та реконструкцiю будiвель власними силами
Використання джерел iонiзуючого випромiнювання 000159 28.02.2006 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 28.02.2011
Опис Пiдприємство здiйснює експлуатацiю радiоiзотопних приладiв, якi призначенi для забезпечення контролю безпечностi роботи течек на

дробiльно-збагачувальних фабриках. Підприємство планує продовжити дію ліцензії.
Органiзацiя та проведення спортивних занять професiоналiв
та любителiв спорту

387339 17.01.2008 Мiнiстерство України у справах сiм'ї, молодi та спорту 25.12.2012

Опис На балансi пiдприємства враховуються басейн i стадiон, в яких для працiвникiв пiдприємства та членiв їх родин органiзуються спортивнi заняття
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв
протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка
протипожежного стану об'єктiв

365614 25.01.2008 Державний департамент пожежної безпеки МНС України 21.06.2012



1 4 532
Опис Дозволенi види робiт: 

- проектування установок пожежної сигналiзацiї; 
- проектування пристроїв для захисту будинкiв i споруд вiд розрядiв блискавки; 
- монтаж, технiчне обслуговування установок пожежної сигналiзацiї; 
- монтаж, технiчне обслуговування пристроїв для захисту будинкiв i споруд вiд розрядiв блискавки; 
- проектування систем оповiщення та управлiння евакуацiєю людей при пожежi; 
- монтаж, теобслуговування систем оповiщення та управлiння евакуацiєю людей при пожежi.

Видобування корисних копалин iз родовищ, що мають
загальнодержавне значення та включенi до Державного
фонду родовищ корисних копалин

391235 08.05.2008 Державна геологiчна служба 24.04.2013

Опис Дiяльнiстю пiдприємства є видобуток вапна
На користування надрами (Схiдна дiлянка) 3436 11.12.2008 Мiнiстерство охорони навколишнього природного

середовища України
11.12.2011

Опис Дiяльнiстю пiдприємства є видобуток вапна. Пдприємство планує подовжити термін дії ліцензії
Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної
небезпеки

1747.09.30-14.12.0 17.06.2009 Державний комітет України з промислової безпеки, охорони
працi та гiрничого нагляду

17.06.2014

Опис При розробцi кар'єрiв та проведеннi вскришних робiт пiдприємству необхiдно здiйснювати пiдривнi роботи.
Виробництво вибухових матерiалiв промислового
призначення

АВ 147160 28.12.2009 Держгірпромнагляд України 23.12.2014

Опис Технологiчний процес видобутку та переробки флюсових вапнякiв вимагає проведення вибухових робiт. Пiдприємство виробляє вибуховi матерiали для
власних цiлей.

Ліцензія на перевезення пасажирів 545520 29.07.2010 Міністерство транспорту та зв`зку України с14.07.2010 р.
термін не
обмежений

Опис Внутрішні перевезення пасажирів автобусами
Ліцензія на проектування систем пожежної безпеки 506101 21.06.2010 Державний департамент пожежної безпеки МЧС України 21.06.2012р.
Опис Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об`єктів, а саме:

- проектування систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пристроїв
блискавкозахисту на об`єктів з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки .
- монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на
об`єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
- Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей.
- Монтаж, перевірка (огляд)пристроїв блискавкозахисту.

Ліцензія на діяльність, повязана з промісловим виловом
риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

581736 06.04.2011 Держкомрибгосп з 18.02.2011 р
термін
необмежений

Опис Діяльність, пов`язана з промісловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств
Ліцензія на діяльність, повязана з промісловим виловом
риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

581835 31.10.2011 Держрибагенство з 06.10.2011 р
термін
необмежений

Опис Діяльність, пов`язана з промісловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств



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

Найменування об'єднання: Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна компанія Метинвест
Холдінг

Місцезнаходження об'єднання: м. Донецьк, вул. Артема, 130
МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ здійснює єдине управління підприємствами вугільної, гірничорудної, коксохімічної,
металургійної і трубної галузей.
Метінвест - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна компанія, що володіє підприємствами в
Україні, Європі та США і контролює кожен етап виробничого ланцюжка - від видобутку руди і вугілля,
виробництва коксу, виплавки сталі до виробництва плоского, сортового і фасонного прокату, виготовлення труб
великого діаметру.
Метінвест виробляє широкий спектр продукції: залізорудну сировину, коксову і коксохімічну продукцію, сталеві
напівфабрикати і готовий прокат, включаючи електрозварні труби великого діаметру. Компанія експортує
значну частину своєї продукції більш ніж 1000 споживачів у 75 країнах світу за допомогою розвинутої
міжнародної збутової мережі, що покриває більшість ключових регіональних сегментів ринку.
Основні виробничі потужності Метінвесту знаходяться в Україні, що дозволяє підтримувати відносно низький
рівень собівартості в порівнянні з багатьма конкурентами на світовому ринку сталі. Підприємства Метінвесту
розташовані поблизу великих транспортних вузлів і морських портів, що забезпечує компанії додаткові переваги
при поставках продукції споживачам в Україну, Європейських країнах, а також на швидко розвиваються ринки
країн Близького Сходу, Південно-Східної Азії, СНД та Китаю.
У 2011 році Комсомольське рудоуправління включено до складу гірничодобувного дивізіону Групи Метінвест.
До складу гірничодобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудного і флюсодоломітний
сировини: Північний, Інгулецький, Центральний гірничо-збагачувальні комбінати і Комсомольське
рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: Краснодонвугілля і United Coal Company.

Завдяки своїй вертикально-інтегрованої бізнес-моделі і значним запасам ресурсів, Метінвест на 75% задовольняє
свої потреби в якісних марках вугілля і в два рази перекриває їх в залізорудній сировині для виробництва сталі.



3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Рівень кредитного рейтингу емітента або

цінних паперів емітента
Дата визначення або

поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних

паперів емітента

Ознака рейтингового агентства
(уповноважене, міжнародне)

1 432
Fitch Ratings IDR  В, IDR  В,  АА +(ukr), F1+(ukr)10.01.2012Міжнародне рейтингове агентство



4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ

засновника
та/або

учасника

Місцезнаходження

Державна  акцiонерна  компанiя  "Укррудпром"
(засновник)

30299372  50000 Днiпропетровська область д/н м. Кривий Рiг пр. Карла Маркса, 1   0.000000000000

Фонд державного майна України (акцiонер) 00032945  01133 Київська область д/н м. Київ вул.Кутузова, 18/9   0.326200000000
ПрАТ "Iллiч-Сталь" (акцiонер) 24815801  87504 Донецька область  м.Марiуполь вул.Семашко, 18  99.667600000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

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

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

31 фiзичних осiб (акцiонерiв)   0.006200000000д/н
Усього   100.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

     Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу: 
- за попереднiй перiод - 3540 особи; 
- за звiтний перiод - 3290 осiб.
     Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу нижче за
вiдповiдний перiод минулого року на 250 чол. за рахунок звiльнення робiтникiв за
власним бажанням i у зв'язку зi змiнами в органiзацiї виробництва та працi
(аутсорсинг).
     Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом:
- за попереднiй перiод - 15 особи; 
- за звiтний перiод - 15 осiб, з них:
     зовнiшнi сумiсники  - 8 осiб,
    працюючi за цивiно-правовими договорами - 7 осiб.
     Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)
- за попереднiй перiод - 16 осiб; 
- за звiтний перiод -  15 осiб.
     Середня заробiтна платня складає:
- за попереднiй перiод - 2521 грн; 
- за звiтний перiод  розподiляється наступним чином :
вiд 1004,01грн.  до 2000,00 грн. - 298 осiб;
вiд 2000,01 грн. до 3000,00 грн. - 748 осiб;
вiд 3000,01 грн. до 3750,00 грн. - 523 особи;
вiд 3750,01 грн. до 4500,00 грн. - 339 осiб;
вiд 4500,01 грн. до 5000,00 грн. - 164 особи;
понад 5000,00 грн. - 360 осiб.
     Фонд оплати працi складає:
- за попереднiй перiод - 107111 тис.грн; 
- за звiтний перiод -  126204   тис.грн.

      Розмiр фонду оплати працi за звiтний перiод збiльшився вiдносно попереднього року
на 17,8%.
      Пiдприємство впроваджує полiтику, направлену на змоложування колективу. В 2008
роцi до колективного договору був внесений пункт: "Правлiння зобов'язується виплачувати
робiтникам, якi звiльняються на пенсiю по вiку або у зв'язку з iнвалiднiстю, отриманою
в результатi трудового калiцтва, професiйного або загального захворювання, одночасну
грошову допомогу при безперервному стажi роботи в рудоуправлiннi:
  - вiд 10 до 15 рокiв - у розмiрi однiєї середньомiсячної зарплатнi;
  - вiд 15 до 20 рокiв - у розмiрi двух середньомiсячних зарплат;
  - понад 20 рокiв - у розмiрi трьох середньомiсячних зарплат."
     Протягом 2011 року цей пункт продовжував дiяти. У зв'язку з цим багато людей,
досягших пенсiйного вiку, звiльнилися з пiдприємства. Це призвело до скорочення штату
працiвникiв на кiнець 2011 року. У 2012 роцi пiдприємство не планує збiльшувати штат
працiвникiв.
     На  кiнець попереднього перiоду облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв складала
3435 осiб
     На кiнець звiтного перiоду облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв складає 2985
осiб, з них:
- у вiцi 15-34 роки - 1050 осiб, у т.ч. 338 жiнки;
- у вiцi 50-54 роки - 444 осiб, у т.ч. 157 жiнки;
- у вiцi 55-59 рокiв - 243 особи, у т.ч. 43 жiнка. 
     Кiлькiсть працiвникiв, якi отримують пенсiю складає 333 осiб, з них:
- за вислугою рокiв - 8 осiб, у т.ч. 0 жiнки;
- за вiком - 226 особи, у т.ч. 85 жiнок;
- по iнвалiдностi - 99 осiб (III група - 90 осiб), у т.ч. 22 жiнок (III група - 22
жiнок).

     Iз загальної кiлькостi працiвникiв на кiнець поточного року:
- повну вищу освiту мають 426 осiб;
- неповну та базову вищу освiту - 1252 особи,
що складає  56 %. 



     Мiж адмiнiстрацiєю та профспiлкою пiдприємства укладено колективний договiр згiдно
якого адмiнiстрацiя зобов'язується:
1. Надавати основну щорiчну вiдпустку:
  - всiм робiтникам (крiм ПВП) - 24 календарних дiб за вiдпрацьований робочий рiк, який
розраховується iз дня складання трудового договору;
  - промислово-виробничому персоналу - 24 календарних дiб зi збiльшенням за кожни два
вiдпрацьованих роки на 2 календарних доби. При цьому тривалiсть основної вiдпустки не
може перевищувати 28 календарних дiб. Робiтникам, зайнятим на гiрничих роботах в
кар'єрах глибиною до 150м - 24 календарних дiб зi збiльшенням на 4 календарних доби при
стажi роботи на цьому пiдприємствi 2 роки i бiльше;
  - iнвалiдам 1 i 2 груп - 30 календарних дiб;
  - iнвалiдам 3 групи - 26 календарних дiб;
  - особам у вiцi до 18 рокiв - 31 календарних дiб;
  - сезонним та тимчасовим робiтникам - пропорцiйно вiдпрацьованому часу.
2. Надавати додаткову вiдпустку за:
  - роботу в шкiдливих та важких умовах працi;
  - ненормовану робочу добу.
3. Здiйснювати у зв'язку з Положенням та графiком вiдвантаження побутового палива за 50
% фактичної середньої вартостi працiвникам рудоуправлiння, у тому числi самотнiм, якi
проживають в будинках з:
  - пiчним опаленням - по 2500 кг;
  - центральним i газовим опаленням - по 1300 кг.
4. Сплачувати робiтнику при виходi в щорiчну вiдпустку матерiальну допомогу в розмiрi
65 % середньомiсячної зарплатнi.
5. Виплачувати робiтникам, якi звiльняються на пенсiю по вiку або у зв'язку з
iнвалiднiстю, отриманою в результатi трудового калiцтва, професiйного або загального
захворювання, одночасну грошову допомогу при безперервному стажi роботи в
рудоуправлiннi:
  - вiд 10 до 15 рокiв - у розмiрi однiєї середньомiсячної зарплатнi;
  - вiд 15 до 20 рокiв - у розмiрi двух середньомiсячних зарплат;
  - понад 20 рокiв - у розмiрi трьох середньомiсячних зарплат.
6. Надавати з коштiв пiдприємства матерiальну допомогу особливо терплячим нужду
непрацюючим пенсiонерам згiдно Положенню.
7. Сплачувати щомiсячно по 150 грн. вагiтним жiнкам та жiнкам, якi знаходяться в
частково оплачуваємiй вiдпустцi з догляду за дiтьми у вiцi до одного року, згiдно
Положенню.
8. Надавати за рахунок пiдприємства ритуальнi послуги на поховання робiтникiв i
пенсiонерiв рудоуправлiння або здiйснювати вiдшкодування вартостi труни, хреста при
пред'явленнi документiв, пiдтверджуючих придбання.
9. Сплачувати одночасову матерiальну допомогу членам профспiлки:
  - батькам або вдовам загинувших воїнiв-iнтернацiоналiстiв - по 300 грн.;
  - воїнам-iнтернацiоналiстам, ставшим iнвалiдами, а також отримавшим поранення в
перiод бойових дiй - по 240 грн.;
  - воїнам-iнтернацiоналiстам - по 150 грн.;
  - учасникам лiквiдацiї аварiї на ЧАЕС: I категорiя - по 200 грн., II категорiя - по
160 грн., III категорiя - по 120 грн.;
  - робiтникам на народження дитини - по 500 грн.;
  - жiнкам, якi виходять в декретну вiдпустку - по 700 грн.;
  - робiтникав, якi вступили у шлюб - по 500 грн.;
  - сiм'ям на поховання робiтникiв i пенсiонерiв рудоуправлiння згiдно Положенню;
  - багатодiтним матерям та багатодiтним батькам (дружини яких нiде не працюють), якi
мають 3 i бiльше дiтей (до 18 рокiв, якщо дитина вчиться) по 150 грн. на кожну дитину,
не маючу самостiйного заробiтка;
  - сiм'ям, якi мають дiтей-iнваладав (до 18 рокiв) i не працюючих iнвалiдiв з
дитинства (I-II група iнвалiдностi без обмеження вiку) по 150 грн. на кожного.
10. Надавати путiвки на лiкування та вiдпочинок з попередньою оплатаю.
11. Надавати путiвки працiвникам, якi мають дiтей, до дитячих оздоровчих установ.
12. Надавати членам профспiлки - непрацюючим пенсiонерам рудоуправлiння безкоштовнi
путiвки на базу вiдпочинку "Парус" на останнiй заїзд.
13. Забезпечити медичними препаратами робiтникiв страждаючих сахарним дiабетом, астмоюi



обструктивним бронхiтом.
14. Забезпечити безкоштовними новорiчними подарунками дiтей у вiцi вiд 1 року до 14
рокiв.

     На пiдприємствi приделяється велика увага пiдготовцi кадрiв. Так протягом 2011
року пiдприємство здiйснило перепiдготовку 178 робiтникiв, з них:
       безпосередньо на виробництвi, всього 157 осiб, у тому числi за формами навчання:
iндивiдуальна - 137 осiб,
курсова - 20 осiб.
        у навчальних закладах рiзних типiв за договорами, всього 21 особа, у тому
числi:
- у професiйно-технiчних навчальних закладах - 21 осiб;

         Протягом 2011 року  пiдвищили квалiфiкацiю 131 працiвникiв, з них:
безпосередньо на виробництвi квалiфiкованi та iншi робiтники пiдвищили квалiфiкацiйний
розряд -  84 особи.
у навчальних закладах рiзних типiв за договорами - 47 осiб:
    - керiвники - 5 осiб;
    - професiонали, фахiвцi - 30 осiб;
    - квалiфiкованi та iншi робiтники - 12 осiб.

     На цi цiлi протягом 2011 року було витрачено 481 тис.грн. в тому числi:
- вiднесено до складу iнших операцiйних витрат - 28 тис. грн.;
- вiднесенi  до складу адмiнiстративних витрат - 453 тис.грн.



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

д/н

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Поляков Юрій Семенович

6.1.1. Посада В. о.генерального директора

6.1.5. Освіта вища, Донецький політихнічний інститут, інженер-електрик.Електричні
системи

6.1.4. Рік народження 1957

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 32

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Головний інженер ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ"



6.1.8. Опис           Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий  Виконавчий орган
Товариства - Генеральний директор Товариства. 
     До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з
керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у
внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних
зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.
     Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді
Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.
     На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію
та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати
наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути
членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства. 
     Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства,
визначається рішенням Наглядової ради Товариства. 
     Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:  
- здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним
законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів
Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства; 
- розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства  ключові техніко-економічні
показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та
перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає  звіти про їх виконання;
- забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства  ключових техніко-економічних показників
ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів),
річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх
виконання;
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів
фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх
нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства
та/або Наглядової ради Товариства;
- виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення  Загальних зборів акціонерів
Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції
Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку
денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; 
- приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а
також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства; 
- приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства; 
- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної
структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
- призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених
підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління
Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших
відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів
апарату управління Товариства;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій,
представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та
функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів),
емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих, на вчинення яких
відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або  рішення
(дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;  
- виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних
трудових спорів з працівниками Товариства; 
- після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює  відчуження нерухомого майна
Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства; 
- організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення



яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у
створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування)
Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів
управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає  правочини щодо відчуження та/або
придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- визначає умови колективного договору із трудовим колективом Товариства;
- після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний
договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;  
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві; 
- в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси,
захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами,  вчиняти правочини, підписувати договори
(угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження
(затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
- розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику
Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статути дочірніх підприємств та
надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні
підрозділи Товариства;  
- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;  
- звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями
Наглядової ради Товариства;
- відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів
акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання
відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Права, обов'язки та відповідальність Генерального директора Товариства.
             Генеральний директор Товариства має право:
- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був
уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений
відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства
-  представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та
фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та
організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди,
договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх
положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після
отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких
було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства; 
- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для
зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних,  касових та інших фінансових
операцій Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом,
внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати, підписувати та відкликати доручення й
довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства
юридично значимих дій; 
- видавати, підписувати та відкликати  доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та
юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій; 
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з
працівниками Товариства; 
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або  вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у
трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;  



- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.     
             Генеральний директор Товариства зобов'язаний:
- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства,
прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства
розумно та добросовісно;
-  не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не
використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність
Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 20 та більше
відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про
правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може
бути визнаний зацікавленою особою.
     Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні
Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені
чинним законодавством України.
 Генеральний директор на період своєї відсутності (відрядження, відпустка, хвороба), але не більш ніж 30
календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора
Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства,
має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що й Генеральний директор Товариства.
Після повернення Генерального директора Товариства до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на
яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.

 За рішенням Генерального директора Товариства виконання окремих повноважень Генерального директора
Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи
довіреності.
 Рішення Генерального директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або
погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають
чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.
 Рішення, розпорядження та/або накази Генерального директора Товариства  надаються для ознайомлення
членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії (ревізору) Товариства, аудитору Товариства та/або
акціонерам, що володіють більш як 10% акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання
відповідної письмової вимоги на адресу Виконавчого органу Товариства.
 Порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації встановлюється
Генеральним директором Товариства  відповідно до  інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх
документів Товариства.  

     Винагорода, отримана протягом звiтного перiоду, становить 131468,70 грн. В натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. 

     Попереднi посади: 
10.11.1980-21.10.1985 рр. - Заступник начальника електричного цеху Докучаєвського флюсо-доломітного заводу;
22.10.1985 - 12.04.1988 рр - Заступник секретаря парткома Докучаєвського флюсо-доломітного заводу;
14.04..988 - 22.01.2002 рр. - Начальник електроцеху Докучаєвського флюсо-доломітного заводу;
23.01.2002 - 29.07.2002 рр. - Председатель правління  - директор ВАТ "Комсомольське рудоуправляння";
16.09.2002 - 26.04.2006 рр. - Директор зтранспорту ВАТ "Докучаєвський флюсово-доломітний комбінат";
17.07.2006 - 08.02.2007 рр. - В.о.директора по виробництву ВАТ "Докучаєвський флюсово- доломітний комбінат";
09.02.2007 - 19.06.2008 рр. - Директор по виробництву ВАТ "Докучаєвський флюсово- доломітний комбінат";
08.11.2011 р. - по теперешній час - Головний інженер ПРАТ "КОМСОМЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
з 09.11.2011 р - Виконуєт обов`язки Генерального директора ПРАТ "КОМСОМЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (
Донецька обл. Старобешівський р-н., м. Комсомольське, вул. Леніна, 1).

Згідно рішення №6 наглядової ради від 08.11.2011 р. одноособовий член Наглядової ради Товариства: приватна
компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б. В. в особі уповноваженої особи Сирого Ігоря
Миколайовича, який діє на підставі Довіреності ві 16.06.2011р. відповідно до пп. 16.10.51 та 16.10.56 Статуту
Товариства, вирішив задовольнити заяву Генерального директора Товариства Колесникова Володимира Ілліча
від 08 листопада 2011 року про звільнення його з 08 листопада 2011 року з посади Генерального директора ПРАТ
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" за згодою сторін. Згідно поданої заяви від 08 листопада 2011 року призначити з 09



листопада 2011 року Виконуючим обов'язки Генерального директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ"
Головного інженера Товариства Полякова Юрія Семеновича.

Згідно рішення №9 наглядової ради від 28.12.2011 р. одноособовий член Наглядової ради Товариства: приватна
компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б. В. в особі уповноваженої особи Сирого Ігоря
Миколайовича, який діє на підставі Довіреності ві 16.06.2011р. відповідно до п. 16.10.51 Статуту Товариства,
вирішив подовжити до 29 лютого 2012 року включно повноваження Виконуючого обов'язки Генерального
директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" Головного інженера Товариства Полякова Юрія Семеновича.

З 1 березня 2012 року з пунктом 17.4 Статуту ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" продовжується строк
повноважень Виконуючого обов'язки Генерального директора Полякова Юрія Семеновича головного інженера
Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про призначення особи на посаду
Генерального директора. Не володіє часткою в статутному фонді Товариства.

Згідно рішення №15 від 27.03.2012р. Наглядовою радою ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»
прийнято рішення про обрання посадової особи емітента:
- в.о. Генерального директора Полякова Юрія Семеновича обрано (призначено) на посаду Генерального
директора у зв’язку з вакантністю посади на підставі рішення Наглядової ради від 27.03.12. Особа не дала згоду
на оприлюднення паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Особу призначено на строк до 26.03.13р.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

ВА 232826 07.05.1996 Старобешевським РВ УМВС України Донецької обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Романенко Галина Дмитрiвна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта вища, Московський фiнансово-економiчний iнститут, економiст

6.1.4. Рік народження 1951

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

"Комсомольське РУ", з 1.11.94р. по 8.04.03 р. заступник головного
бухгалтера

6.1.8. Опис           Головний бухгалтер, згiдно Посадовiй iнструкцiї, зовов'язан: 
- здiйснювати, виходячи з державного Положення про головних бухгалтерiв, органiзацiю бухгалтерського облiку
господарський-фiнансової дiяльностi пiдприємства i контроль за економним використанням матерiальних,
трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства;
- забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi на основi максимальної централiзацiї i
механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю; 
- органiзувати облiк грошових коштiв, що поступають, товаро-матерiальних цiнностей i основних засобiв,
своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк комерцiйної
дiяльностi, виконання кошторисiв витрат, виконання робiт, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi
пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;
- контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть їх оформлення, розрахунки по заробiтнiй платi з
працiвниками пiдприємства, правильне нарахування i перерахування платежiв до державного бюджету;
- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв,
розрахункiв i платiжних зобов'язань;
- брати участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi по даним бухгалтерського
облiку i звiтностi, усунення втрат i невиробничих витрат; 
- приймати заходи по попередженню нестач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних
цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства;
- вести роботу по забезпеченню строгого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв
адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в
установленому порядку в архiв;
- забезпечувати своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на основi даних первинних документiв i надання її



в установленому порядку у вiдповiднi органи;
- ведення податкового облiку з ПДВ i iншим платежам до бюджету;
- керувати працiвниками бухгалтерiї;
- здiйснювати пiдбiр i розстановку кадрiв, вносити пропозицiї генеральному директоровi про призначення i
звiльнень фахiвцiв бухгалтерiї;
- отримувати iнформацiю в пiдроздiлах пiдприємства  необхiдну для виконання своїх службових обов'язкiв;
- перевiряти в пiдроздiлах дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування, зберiгання i
витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей;
- пiдписувати документи, якi є пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних
цiнностей, кредитних i розрахункових зобов'язань.
   
     Винагорода, отримана протягом звiтного перiоду, становить 214598,76 грн. В натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. 

     Попереднi посади: 
06.1969-05.1971р.р. - БМУ-2 - бухгалтер; 
06.1971-06.1974р.р. - База "Росгоспторг" - бухгалтер; 
06.1974-07.1974р.р. - База "Росгоспторг" - економiст-фiнансист; 
07.1974-11.1976р.р. - Комсомольське рудоуправлiння - оператор IВУ; 
11.1976-02.1979р.р. - Комсомольське рудоуправлiння - бухгалтер; 
02.1979-03.1984р.р. - Комсомольське рудоуправлiння - старший бухгалтер; 
03.1984-07.1989р.р. - Комсомольське рудоуправлiння - старший економiст бухгалтерiї; 
07.1989-11.1994р.р. - Комсомольське рудоуправлiння - провiдний економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу
господарської дiяльностi; 
11.1994-04.2003 р. - заступник головного бухгалтера; 
з 04.2003 року по цей час працює головним бухгалтером ВАТ "Комсомольське рудоуправління" (згідно протоколу
№10 від 31 травня 2011 року стало ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛЯННЯ")( Донецька обл.
Старобешівський р-н,м. Комсомольське, вул. Леніна, 1).
 
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. 
Змін протягом року не було.

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

24321697

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

ПрКОВ Метінвест Б. В.

6.1.1. Посада Член Наглядова рада

6.1.5. Освіта

6.1.4. Рік народження

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

6.1.8. Опис           Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів
Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та
чинним законодавством України, контролює  та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова
рада Товариства діє на підставі Статуту та Положення Про Наглядову раду Товариства.
     Головними функціями Наглядової ради Товариства є:
- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.
Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:  
- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства,



що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації
акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів; 
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в
тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву
(заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу
Товариства;
- надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;
- встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства
окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою
радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.
    Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб (в тому числі акціонерів Товариства)
та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради - юридична особа може мати
необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера
у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є
членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
    Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової
ради представників акціонерів.
    Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У
випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання
Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.  
    Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому
цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У випадку відсутності Голови Наглядової ради
Товариства його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради Товариства. Документообіг
Наглядової ради Товариства, складання протоколів та інших документів Наглядової ради Товариства, а також
організацію зберігання вказаних документів здійснює Секретар Наглядової ради.  
    Голова Наглядової ради Товариства, його Заступник та Секретар Наглядової ради Товариства обираються та
відкликаються членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних
Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства. 
    Голова Наглядової ради Товариства:
 Керує роботою Наглядової ради Товариства.
 Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.
 Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.
 Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими
органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє
інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.
 Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової
ради Товариства. 
 На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства підписує і  розриває договори між Товариством та
членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. 
 На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір
(контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та/або розриває такий трудовий
договір (контракт). 
 Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.
     Засідання Наглядової ради Товариства проводяться не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової
ради Товариства скликаються та проводяться:
- за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства; 
- на вимогу члена Наглядової ради Товариства;
- на вимогу Виконавчого органу Товариства;
- на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ять) відсотків статутного капіталу
Товариства (голосуючих акцій Товариства). 
             До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2.  підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення



про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
3.  прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
4.  прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та
Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
5.  прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
6.  прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства, випуск та індосамент
векселів Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб; 
7.  прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 8.
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом, Положенням про Наглядову
раду Товариства та чинним законодавством; 
9.  прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, якщо його
дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства на строк, визначений рішенням
Наглядової ради;
10. затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою,
обраною на посаду Генерального директора Товариства;
11. прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), у
випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або
розірвання договору з оцінювачем майна Товариства; 
12. обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з
аудитором Товариства;
13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів акціонерів Товариства та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства;
14.  визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення
додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
15.  обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком
випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу
повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або
зберігачу (депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання
таких договорів;
16.  надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших
об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття
права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб);
підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;
17.  прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про
приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства";
18.  визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19.  забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами,
які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про
акціонерні товариства";
20.  затвердження умов договору, що укладатиметься зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм
цінних паперів Товариства або іншою особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, встановлення
розміру оплати їх послуг; 
21.  затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за
питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
22.  обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства,
Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства(у разі
обрання); 
23.  визначення органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів Товариства;
24.  затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь
у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах акціонерів Товариства;
25.  визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами



Ревізійної комісії Товариства;
26.  ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності
Товариства;
27.  запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту
Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на
посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури
Служби внутрішнього аудиту Товариства;
28.  утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення
кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової
ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети
Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової
ради Товариства;;
29.  вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
30.  прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства,
за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;
31.  розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства,
затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення,
реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства,
затвердження положень про них), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством,
реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
32.  надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом
яких є нерухоме майно Товариства (в т.ч. земельні ділянки), основні засоби та фонди Товариства, або якщо
предметом правочину є валютні цінності, майно, роботи або послуги на суму, перевищує 1 000 000,00 (один
мільйон) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири
мільйони) гривень на календарний рік;
33.  надання попереднього дозволу на вчинення правочинів надання Товариством зворотної фінансової допомоги
(кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством); 
34.  надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством безповоротної фінансової
допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством) на суму, перевищує 1 000
000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00
(чотири мільйони) гривень на календарний рік; 
35.  надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик
чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують
виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);
36.  надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого
майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;
37.  надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у
власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види
обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших
цінних паперів будь-яких осіб;
38.  надання попереднього дозволу на вчинення правочинів надання Товариством будь-яких видів забезпечення
(гарантії, поруки, індосамент векселю тощо) за зобов'язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна
чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);
39.  надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права
вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається,  не перевищує 25 відсотків
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
40.  прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій
Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про
внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах
та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;
41. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна,
робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням інших обмежень щодо
вчинення правочинів, вказаних в цьому пункті 16.10.; 
42.  надання попереднього дозволу на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна,
робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
43.  прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими
корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству, надання



попередньої згоди на видачу відповідних довіреностей з завданнями на голосування в органах управління таких
юридичних осіб та/або надання завдання на голосування в таких органах управління Генеральному директору
Товариства;
44.  прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;
45.  прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків
використання;
46.  прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх
статутів та внесення змін до них;
47.  прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру
власників цінних паперів;
48.  надання попереднього дозволу на придбання або створення основних засобів та інших необоротних активів,
первісна вартість яких очікувано перевищує 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо очікувана
загальна вартість таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а
земельних ділянок - незалежно від їх вартості;
49.  надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією
або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких  із
урахуванням переоцінки перевищує 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна вартість
таких операцій перевищує 5 000 000,00 (п`ять мільйонів) гривень на календарний рік, а земельних ділянок -
незалежно від їх вартості; 
50.  прийняття рішення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків
та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати
обов`язки Генерального директора;
51.  прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора
Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;
52.  надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого іншого правочину (на закупівлю та/або
продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо очікувана сума договору за ним перевищує 150
000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень (але не більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності), з урахуванням п. 15.12.35; 15.12.37 цього Статуту та
обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в п. 16.10. та у внутрішніх Положеннях Товариства;
53.  надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (підписання
договору/контракту), що укладається на строк більш ніж на 1 (один) рік;
54.  надання попереднього дозволу на укладання договорів про оренду, лізинг або передачу в управління
будь-яким способом основних фондів (засобів), балансова вартість яких складає 1 000 000,00 (один мільйон)
гривень і вище на дату вчинення правочину;
55.  надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для
здійснення голосування на загальних зборах господарських товариств та інших юридичних осіб, корпоративними
правами яких володіє Товариство з завданнями відносно такого голосування;
56.  обрання та припинення повноважень Генерального директора;
57.  попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто нових напрямків діяльності
Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, очікувані
сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на рік, або які
передбачають створення нової юридичної особи;
58.  попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання);
59.  прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а
також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;
60.  надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу
будь-яким інших чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, або
правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів
акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством.
61.  вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із
законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
   Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. 
   Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий
орган Товариства.
   Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 
   У разі обрання Наглядової ради у складі однієї особи усі рішення Наглядової ради приймаються такою особою
одноособово та викладаються письмово.
   В цьому разі положення цього статуту, що регулюють порядок скликання, голосування, оформлення та
підписання рішень Наглядової ради, як колегіального органу, не застосовуються.



Згідно чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Комсомольське рудоуправління" від 31 травня 2011 року
(протокол № 10 ві 31.05.2011р.)було прийняте рішення про відкликання з 31.05.2011 року з займаних посад та
припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів
Наглядової ради Товариства: 
Голова Наглядової ради - Чако Олександр Павлович;
члени Наглядової ради: Аріх Сергій Георгійович; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧ - СТАЛЬ"
(код ЄДРПОУ 24815801).

Встановити з 01 червня 2011 року кількісний склад Наглядової ради ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" у кількості 1 (одна) особи.

Обрати з 01 червня 2011 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з
обмеженою відповідальністю Метнівест Б. В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний
номер 24321697). Володіє 0,0000001% акцій в статутному капіталі емітента. Враховуючи те, що особа є
юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини
немає. Термін призначення - до моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про
відкликання.
Одноособовий член Наглядової ради Товариства в особі уповноваженої особи Сирого Ігоря Миколайовича, який
діє на підставі Довіреності від 16.06.2011 р. (посвідчена стажером нотаріуса цивільного права м. Рійсвійк (П. - Г.)
М. Ц. М. де Гроот, Апостиль № 2011 - 4854/2 від 04.07.2011року).



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
В.о. генерального директоа Поляков Юрій Семенович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0207807
Головний бухгалтер Романенко Галина

Дмитрiвна
д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0ВА 232826 07.05.1996

Старобешевським РВ
УМВС України
Донецької обл.

Член наглядової ради ПрКОВ  Метінвест Б. В. д/н               1   0.00000008775               1               0               0               024815801
          1          0        0        0Усього            1   0.00000008775



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

ПАТ "Iллiч-Сталь" 24815801  87504 Донецька область д/н
м.Марiуполь вул.Семашко, 18

02.04.2009 1135867479 99.667573285272 1135867479 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0
Усього 1135867479 99.667573285272 1135867479 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів   0.328380000000
Опис Порядок денний:

1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010
рiк.
3.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
5. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2010 роцi.
6. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2011 роцi.
7. Про змiни в складi органiв управлiння Товариства.
8. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України _Про акцiонернi
товариства_.
9.Про внесення та затвердження змiн до статуту Товариства (у зв`зку зi змiнами типу Товариства i
приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть з нормами Закону України _Про акцiонернi
товариства_).
10.Про скасування та затвердження внутрiшнiх Положень Товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення даних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної
вартостi.
12. Про затвердження рiшення Наглядової ради Товариства щодо обрання нового зберiгача, з яким
укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах.
Пропозицiї щодо питань порядку денного не надходили.
 
На заплановану дату (22.03.2011р) Загальнi збори не вiдбулись.
У Протоколi реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв, якi приймають участь у
Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Комсомольске рудоуправлiння" вiд 22.03.2011р. №1
наведено:
- На дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв статутний капiтал Товариства складає
284914000,00 (двiстi вiсiмдесят чотири мiльйони дев`ятсот чотирнадцять тисяч)та подiленний на
1136656000 (один мiльярд сто тридцять дев`ять мiльйонiв шiстсот п`тдесят шiсть тисяч)штук
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
- Для встановлення кворуму Загальних зборiв необхiдно бiльш нiж 60% вiд загальної кiлькостi
простих iменних акцiй.
- Для участi в Загальних зборах зареєстровано 9 акцiонерiв (їх представникiв), що володiють у
сукупностi 3742380 (три мiльйони сiмсот сорок двi тисячи триста вiсiмдесят) акцiями, що склали
0,32838% вiд загальної кiлькостi акцiй, що мають право голосу. 
- Згiдно зi статтею 41 Закону України "Про господарськi товариства" Загальнi збори ВАТ
"Комсомольске рудоуправлiння" визнаються не правомочними.  

Дата проведення 22.03.2011

Чергові Позачергові
X

Вид загальних зборів

Кворум зборів  99.995400000000
Опис Порядок денний:

1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних Зборiв акцiонерiв
Товариства
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010
рiк
3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк
5. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2010 роцi
6. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2011 роцi
7. Про змiни в складi органiв управлiння Товариства
8. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi
товариства"

Дата проведення 31.05.2011

Чергові Позачергові
X



9. Про внесення та затвердження змiн до статуту Товариства (у зв`язку зi змiнами типу Товариства i
приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi
товариства")
10. Про скасування та затвердження внутрiшнiх Положень Товариства
11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення даних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної
вартостi
12 Про затвердження рiшення Наглядової ради Товариства щодо обрання нового зберiгача, з яким
укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах

Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.

На Загальних зборах було вiрiшено (протокол №10 вiд 31 травня 2011 року).
З першого питання порядку денного було "Про обрання робочих органiв та затвердження
регламенту загальних Зборiв акцiонерiв Товариства"
Доповiдач: Директор фiнансовий Товариства Дахновський Олександр Миколайович" запропонував
обрати Колесникова Володимира Iллiча - Головою Загальних зборiв акцiонерiв, Бiлика Олександра
Миколайовича - Секретарем Загальних зборiв Товариства.
Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв:
- Якуб Тамара Миколаївна - Голова Лiчильної комiсiї;
- Палеха Юлiя Володимирiвна - Член Лiчильної комiсiї;
- Тимков Олексiй Володимирович - Член Лiчильної комiсiї. 
затвердити наступний регламент  загальних зборiв:
        - час для виступiв з питання порядку денного - до 15 хвилин;
        - час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 3 хвилин.
Голосовали:
"ЗА" поданi 8 штук бюлетнiв, в яких визначено 1139600719 голосiв, що складає 99,99973% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв,
зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 1 штук бюлетнiв, в яких визначено 3060
голосiв, що складає 0,00027% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.

З другого питання порядку денного "Затвердити звiт Генерального директора Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк".
Голосували:
"ЗА" поданi 9 штук бюлетнiв, в яких визначено 1139603779 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв,
зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
З другого питання порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Генерального директора Товариства
про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк.

По третьому питанню порядку денного Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової
звiтностi Товариства за 2010 рiк".
Голосували:
"ЗА" поданi 9 штук бюлетнiв, в яких визначено 1139603779 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв,
зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
По третьому питанню порядку денного було вирiшено Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк4  та висновки по
Балансу Товариства на 31.12.2010р. i Звiту про фiнансовi результати за 2010 рiк.

По четвертому питанню порядку денного "Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за



2010 рiк"
Голосували:
"ЗА" поданi 9 штук бюлетнiв, в яких визначено 1139603779 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв,
зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
По четвертому питанню порядку денного було вирiшено Затвердити Баланс Товариства i Звiт про
фiнансовi результати за 2010 рiк. 

По п`ятому питанню порядку денного "Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами
дiяльностi Товариства у 2010 роцi"
Голосували:
"ЗА" поданi 7 штук бюлетнiв, в яких визначено 1139597659 голосiв, що складає 99,99946% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв,
зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 2 штук бюлетнiв, в яких визначено 6120 голосiв, що складає 0,00054% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
По п`ятому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити наступний порядок розподiлу, отриманого Товариством у 2010 роцi,у сумi 82662857,18
грн.:
- 24798857,15 грн. направити на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства (0,0217599496 грн. на
одну акцiю);
- 57864000,03 грн. направити на покриття збиткiв Товариства минулих перiодiв.
затвердити наступний строк виплати дивiдендiв за пiдсумками 2010 року;
- дата початку строку виплати дивiдендiв - 31.05.2011 року.
- дата закiнчення строку виплати дивiдендiв - 30.11.2011 року.
Затвердити наступний спосiб та порядок виплати дивiдендiв акцiонерам:
- дивiденди виплачуються у грошовiй формi згiдно з перелiком акцiонерiв, складеним на 31.05.2011
р.;
- акцiонерам - юридичним особам України дивiденди виплачуються шляхом перерахування на
банкiвський рахунок пропорцiйно їх частцi у статутному капiталi на дату складання перелiку;
- акцiонерам - фiзичним особам України дивiденди виплачуються банкiвський рахунок або
готiвкою з каси Товариства пропорцiйно їх частцi у статутному капiталi на дату складання
перелiку;
- акцiонерам - юридичним та фiзичним особам, що не є нерезидентами України,дивiденди
виплачуються або в нацiональнiй грошовiй одиницi - гривнi чи в iноземнiй валютi на iнвестицiйнi
рахунки в банкiвських установах України або в iноземнiй валютi на рахунки в закордонних банках
за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату прийняття рiшення про виплату
дивiдендiв пропорцiйно їх частцi у статутному капiталi на дату складання перелiку.
Доручити Генеральному директору Товариства здiйснити всi дiї, необхiднi для своєчасної та повної
виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства.

З шостого питання порядку денного "Про основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2011 роцi".
Голосували:
"ЗА" поданi 9 штук бюлетнiв, в яких визначено 1139603779 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв,
зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
По шостому питанню порядку денного були затвердженi основнi напрямки дiяльностi Товариства у
2011 роцi.

По сьомому питанню порядку денного "Про змiни в складi органiв управлiння Товариства"
Голосували 
"ЗА" поданi 7 штук бюлетнiв, в яких визначено 1139597659 голосiв, що складає 99,99946% вiд



кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв,
зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 2 штук бюлетнiв, в яких визначено 6120 голосiв, що складає 0,00054% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
По сьомому питанню порядку денного вирiшили:
Вiдкликати з 31.05.2011 р. з займаних посад та припинити повноваження дiючих (на
моментпроведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) Голови та членiв Наглядової ради
Товариства:
- Голова Наглядової ради - Чако Олександ Павлович;
- члени Наглядової ради - Арiх Сергiй Георгiйович; Приватне Акцiонерне Товариство "Iллiч -
СТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 24815801).
Встановити з 01.06.2011 року кiлькiсний склад Наглядової ради ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" у кiлькостi 1 (одна) особи.
Обрати з 01.06.2011 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанiю з
обеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б. В.(Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)
(реєстрацiйний номер 24321697)- акцiонера Товариства.
Достроково вiдкликати з 31.05.2011 р.з займаних посад та припинити повноваження дiючих (на
моментпроведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) Голови та членiв ревiзiйної комiсiї
Товариства:
- Голова ревiзiйної комiсiї - Теленчi Герман Iгорович;
- члени ревiзiйної комiсiї - Гордiєнко Iрина В`ячеславiвна, Поживiлов Андрiй Андрiйович.
Ревiзiйна комiсi або ревiзор у Товариствi не обирається.

З восьмого питання порядку денного "Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до
норм Закону України "Про акцiонернi товариства" 
Голосували:
"ЗА" поданi 5 штук бюлетнiв, в яких визначено 1139591539 голосiв, що складає 99,99893% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 3 штук бюлетнiв, в яких визначено 9180 голосiв, що складає 0,00081% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 1 штук бюлетнiв, в яких визначено 3060 голосiв, що складає 0,00027% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
З восьмого питання порядку денного вирiшили:
Привести  дiяльнiсть Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi
товариства".
Визачити тип Товариста - Приватне акцiонерне товариство.
Змiнити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ"
Доручити Генеральному директору Товариства здiйснити всi дiї для приведення дiяльностi
Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" в порядку та у
строку згiдно з вимогами чинного законодавства.

По дев`ятому питанню порядку денного "Про внесення та затвердження змiн до статуту Товариства
(у зв`язку зi змiнами типу Товариства i приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть з нормами
Закону України "Про акцiонернi товариства")"
Голосували
"ЗА" поданi 8 штук бюлетнiв, в яких визначено 1139600719 голосiв, що складає 99,99973% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв,
зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 1 штук бюлетнiв, в яких визначено 3060 голосiв, що складає 0,00027% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
З дев`ятого питання порядку денного вирiшили:
У зв`язку з прийнятим Загальними зборами рiшенням щодо приведення дiяльностi Товариства у
вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" внести до Статуту Товариства
змiни та доповнення шляхом викладання його у новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту
Товариства.
Доручити Генеральному директору Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та



здiйснити всi необхiднi дiї, що пов`язанi з державною реєстрацiєю новiї редакцiї Статуту
Товариства, з правом передорученням третiм особам.

По десятому питанню порядку денного "Про скасування та затвердження внутрiшнiх Положень
Товариства"
Голосували:
"ЗА" поданi 6 штук бюлетнiв, в яких визначено 1139594599 голосiв, що складає 99,99919% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв,
зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 3 штук бюлетнiв, в яких визначено 9180 голосiв, що складає 0,00081% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
По десятому питанню порядку денного було вирiшено скасувати з 31 травня 2011 року дiю всiх
внутрiшнiх положень ВАТ "Комсомольське рудоуправлiння", що регламентують дiю органiв
управлiння Товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборiв акцiонерiв, iз
зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi" 
Голосували:
"ЗА" поданi 8 штук бюлетнiв, в яких визначено 1135885879 голосiв, що складає 99,67376% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 1 штук бюлетнiв, в яких визначено 3717900 голосiв, що складає 0,32624% вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
По одинадцятому питанню порядку денноговирiшили:
На вiдставi ч. 3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалитиукладення
значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 року з дати проведення цих
загальних зборiв акцiонерiв (але починаючи з дати реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРАТ
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", щодо:
реалiзацiї вапняку на суму, що не перевищує 150 % вартостi активiв Товариства  за даними
останьої рiчної фiнсової звiтностi;
куплi -продажу, комiсiї на суму, що не перевищує 150% вартостi активiв Товариства за за даними
останьої рiчної фiнсової звiтностi;  
Уповноважити Генерального директора Товариства та/або особу, що виконує його обов`язки,
протягом 1 року з дати проведення цих загальних зборiв (але починаючи з дати реєстрацiї нової
редакцiї Статуту ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" здiйснювати всi необхiднi дiї
щодо вчинення вiд iменi Товариства вищезазначених правочинiв,вказаних в пунктах 11.1.1 i 11.1.2
даного Протоколу, за умовами одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у
випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту Товариства та за умови безумовного
дотримання вимог Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного "Про затвердження рiшення Наглядової ради
Товариства щодо обрання нового зберiгача, з яким укладено договiр про вiдкриття рахункiв у
цiнних паперах"
Голосували:
"ЗА" поданi 9 штук бюлетнiв, в яких визначено 1139603779 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"ПРОТИ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв,
зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"УТРИМАВСЯ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
"НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" поданi 0 штук бюлетнiв, в яких визначено 0
голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.
По дванадцятому питанню порядку денного вирiшили:
Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства про обрання нового зберiгача, з яким укладено
договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам ВАТ "Комсомольське
рудоуправлiння" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ`ЄДНАНА
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" (код ЄДРПОУ 23785133, данi лiцензiї на провадження професiйної
дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача



цiнних паперiв: серiя АВ № 507121 вiд 17.12.2009 р., дiє до 1712.2014 р.).

Вид загальних зборів

Кворум зборів  99.995680000000
Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011
рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк.
5. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi.
6. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх
граничної сукупної вартостi.

Згiдно протоколу № 11 вiд 28.03.2012 р. було вирiшено:

1. З першого питання порядку денного "Про обрання робочих органiв та затвердження 
регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства" слухали директора фiнансового Товариства
Дахновського Олександра Миколайовича, який запропонував для проведення зборiв обрати робочi
органи та регламент загальних зборiв акцiонерiв. 
 Передати  повноваження  Лiчильної  комiсiї  даних  загальних  зборiв  зберiгачу  _  
ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ОБ ЄДНАНА  РЕЄСТРАЦIЙНА
КОМПАНIЯ"  (iдентифiкацiйний  код  23785133;  мiсцезнаходження:  83050,  м.Донецьк,вул.
Унiверситетська, буд.52) та затвердити умови Додаткової угоди №9/2 до Договору про вiдкриття
рахункiв  у  цiнних  паперах  власникам Товариства №59/02-2011  вiд 24.02.2011р.,  вiдповiдно  до
якої зберiгач здiйснює повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 
 Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 
- час для виступiв з питання порядку денного _ до 15 хвилин; 
- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача  _ до 5 хвилин; 
- час для виступiв акцiонерiв з питання порядку денного _ до 5 хвилин.  
Запитання  до  доповiдача  та  пропозицiї  акцiонерiв  щодо  виступу  подаються  до  Секретаря
тiльки в письмовiй формi  i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi
запитання не розглядаються. 
Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 
1)  Про  обрання  робочих  органiв  та  затвердження  регламенту  загальних  зборiв  акцiонерiв
Товариства. 
2)  Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2011 рiк. 
3)  Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.  
4)  Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. 
5)  Визначення порядку розподiлу прибутку за  результатами  дiяльностi Товариства у              2011
роцi.  
6)  Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.  
7)  Попереднє схвалення  значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та
їх граничної сукупної вартостi. 
Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 
Запропоновано голосувати по проекту рiшення з першого питання порядку денного. 
   По першому питанню порядку денного  голосування проводилося бюлетенем для  голосування 
№1. 
При розкриттi урн для голосування було виявлено 8 штук бюлетенiв. 
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: 
- ЗА поданi 8 штук бюлетенiв, в яких визначено 1 139 603 739 голосiв, що складає 99,999731%  вiд 
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.    3 
- ПРОТИ  поданi  0  штук  бюлетенiв,  в  яких  визначено  0  голосiв,  що  складає  0%   вiд  кiлькостi

голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- УТРИМАВСЯ поданi 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає  0%   вiд кiлькостi 
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ  1 штук  бюлетенiв,  в  яких визначено  3  060
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голосiв, 
що складає  0,000269% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  Рiшення
прийняте. 
   Вирiшили: 
1.1.  Передати  повноваження  Лiчильної  комiсiї  даних  загальних  зборiв  зберiгачу  _  
ТОВАРИСТВУ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ОБ ЄДНАНА  РЕЄСТРАЦIЙНА
КОМПАНIЯ" (iдентифiкацiйний  код  23785133;  мiсцезнаходження:  83050,  м.Донецьк, вул.
Унiверситетська, буд.52) та затвердити умови Додаткової угоди № 9/2 до Договору про вiдкриття
рахункiв  у  цiнних  паперах  власникам Товариства №59/02-2011  вiд  24.02.2011р.,  вiдповiдно  до
якої зберiгач здiйснює повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. 
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 
- час для виступiв з питання порядку денного       _ до 15 хвилин; 
- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача     _ до 5 хвилин; 
- час для виступiв акцiонерiв з питання порядку денного   _ до 5 хвилин.  
Запитання  до  доповiдача  та  пропозицiї  акцiонерiв  щодо  виступу  подаються  до  Секретаря
тiльки в письмовiй формi  i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi
запитання не розглядаються. 
1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: 
1)  Про  обрання  робочих  органiв  та  затвердження  регламенту  загальних  зборiв  акцiонерiв
Товариства. 
2) Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2011 рiк. 
3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.  
4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. 
5)  Визначення  порядку розподiлу  прибутку  за  результатами  дiяльностi  Товариства  у          2011
роцi.  
6) Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.  
7) Попереднє  схвалення  значних  правочинiв,  якi  можуть  вчинятися  Товариством протягом
одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та
їх граничної сукупної вартостi. 
   
Представник  ТОВАРИСТВА  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ОБ ЄДНАНА 
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"  проiнформував про  склад  лiчильної комiсiї  даних  загальних
зборiв Товариства: 
1. Бойко Андрiй Валентинович - Голова комiсiї. 
2. Палеха Юлiя Володимирiвна - Член комiсiї. 
3. Титаренко Галина Володимирiвна - Член комiсiї. 
4. Тимков Олексiй Володимирович - Член комiсiї 
 
2. З  другого  питання  порядку  денного  "Звiт  виконавчого  органу  про  результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк" слухали в.о. Генерального директора
Полякова  Юрiя  Семеновича,  який  виступив  з  докладом  про  результати
фiнансово-господарської дiяльностi  ПРАТ  "КОМСОМОЛЬСЬКЕ  РУ"  в  2011  роцi.  Надiйшла
пропозицiя  затвердити  звiт Генерального  директора  Товариства  про  результати
фiнансово-господарської  дiяльностi  ПРТАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" за 2011 рiк. 
Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 
По  другому  питанню  порядку  денного  голосування  проводилося голосування. 
При розкриттi урн для голосування було виявлено 8 штук бюлетенiв. 
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: 
- ЗА поданi 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 1 139 600 679 голосiв, що складає 99,999462%  вiд 
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- ПРОТИ  поданi  1  штук  бюлетенiв,  в  яких  визначено  3  060  голосiв,  що  складає  0,000269%
вiд 
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- УТРИМАВСЯ поданi 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi 
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ  1 штук  бюлетенiв,  в  яких визначено  3  060
голосiв, 
що складає  0,000269% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
Рiшення прийняте. 
З другого питання порядку денного вирiшили: 
2.  Затвердити  звiт  Генерального  директора Товариства  про  результати  фiнансово-
господарської дiяльностi  за  2011 рiк.

3.  З  третього  питання  порядку  денного  "Звiт  Наглядової  ради  за  2011  рiк"  слухали директора



фiнансового  Дахновського  Олександра  Миколайовича,  який  ознайомив  акцiонерiв  зi звiтом
Наглядової ради Товариства про роботу ради в 2011 роцi. Було запропоновано затвердити звiт
Наглядової ради Товариства за 2011 роцi.  
Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 
По третьому питанню порядку денного голосування проводилося
При розкриттi урн для голосування було виявлено 8 штук бюлетенiв. 
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: 
- ЗА поданi 8 штук бюлетенiв, в яких визначено 1 139 603 739 голосiв, що складає 99,999731%  вiд 
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- ПРОТИ поданi 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0%  вiд кiлькостi
голосiв, 
зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- УТРИМАВСЯ поданi 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi 
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ 1 штук  бюлетенiв, в яких визначено 3 060 голосiв,
що складає  0,000269% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
Рiшення прийняте. 
З третього  питання  порядку денного вирiшили: 
3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 
 
4. З четвертого питання порядку денного "Затвердження рiчної фiнансової  звiтностi  за 
2011  рiк"  слухали  директора  фiнансового  Товариства  Дахновського  Олександра
Миколайовича, який  запропонував  затвердити  Баланс  Товариства  станом  на  31.12.2011р.
(Форма  №1),  Звiт  про фiнансовi результати за 2011 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв
за 2011 рiк (Форма №3), Звiт про власний капiтал за 2011 рiк (Форма №4), примiтки до рiчної
фiнансової звiтностi за 2011 рiк (Форма №5). 
Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 
 
По четвертому питанню порядку денного голосування проводилося
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: 
- ЗА поданi 8 штук бюлетенiв, в яких визначено 1 139 603 739 голосiв, що складає 99,999731%  вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- ПРОТИ поданi 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає 0%  вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- УТРИМАВСЯ поданi 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає  0%   вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3 060 голосiв, 
що складає  0,000269% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
Рiшення прийняте. 
З четвертого питання порядку денного вирiшили: 
4.  Затвердити  Баланс  Товариства  станом  на  31.12.2011  р.  (Форма №  1),  Звiт  про  фiнансовi
результати за 2011 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (Форма № 3), Звiт про
власний капiтал за 2011 рiк  (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 
рiк (Форма № 5). 
 
5. З  п`ятого  питання  порядку  денного "Визначення  порядку  розподiлу прибутку  за 
результатами  дiяльностi  Товариства  у  2011  роцi"  слухали  директора фiнансового  Товариства
Дахновського Олександра Миколайовича,  який  запропонував прибуток Товариства  за  2011  рiк
не розподiляти. 
 
По  п`ятому  питанню  порядку  денного  голосування  проводилося  
При розкриттi урн для голосування було виявлено 8 штук бюлетенiв. 
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: 
- ЗА поданi 3 штук бюлетенiв, в яких визначено 1 135 873 599 голосiв, що складає 99,672413 %  вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- ПРОТИ поданi 5 штук бюлетенiв, в яких визначено 3 730 140 голосiв, що складає 0,327318%  вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- УТРИМАВСЯ поданi 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає  0%   вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ 1 штук  бюлетенiв,  в  яких визначено  3  060
голосiв, 
що складає  0,000269% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
Рiшення прийняте. 
По  п`ятому питанню порядку денного вирiшили: 
5. Прибуток Товариства, у розмiрi 99 681 495,02 гривень (дев`яносто дев`ять мiльйонiв шiстсот



вiсiмдесят  одна  тисяча  чотириста  дев`яносто п`ять гривень 02 копiйки), отриманий у 2011 роцi,
залишити нерозподiленим. 
  
6. З шостого питання порядку денного "Про внесення та затвердження змiн до Статуту 
Товариства" слухали юрисконсульта ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ  РУ" Дьяченка Євгенiя
Олександровича, який доповiв про змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ". 
Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 

По шостому питанню порядку  денного  голосування проводилося 
При розкриттi урн для голосування було виявлено 8 штук бюлетенiв. 
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: 
- ЗА поданi 7 штук бюлетенiв, в яких визначено 1 135 885 839 голосiв, що складає 99,673487%  вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- ПРОТИ поданi 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3 717 900 голосiв, що складає 0,326244%  вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- УТРИМАВСЯ поданi 0 штук бюлетенiв, в яких визначено 0 голосiв, що складає  0%   вiд кiлькостi
голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ 1 штук  бюлетенiв,  в  яких визначено  3  060
голосiв, 
що складає  0,000269% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
Рiшення прийняте. 
По шостому питанню порядку денного вирiшили: 
6.1.  Внести  (затвердити)  змiни  до  Статуту  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ  РУДОУПРАВЛIННЯ"  шляхом  викладення  його  у  новiй  редакцiї. 
6.2.  Уповноважити  Голову  зборiв  Полякова  Юрiя  Семеновича  пiдписати  нову  редакцiю 
Статуту  ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  "КОМСОМОЛЬСЬКЕ
РУДОУПРАВЛIННЯ". 
6.3.  Доручити  Генеральному  директору  Товариства  (особi,  що  виконує  його
обов`язки)здiйснити  усi  дiї,  необхiднi  для  державної  реєстрацiї  нової  редакцiї  Статуту
Товариства  з можливiстю залучення третiх осiб.   
 
7. З сьомого питання порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятися  Товариством  протягом  одного  року  з  дня  проведення  Загальних  зборiв
акцiонерiв,  iз  зазначенням  характеру правочинiв  та  їх  граничної вартостi"  
Заперечень та iнших пропозицiй не надiйшло. 
 
При розкриттi урн для голосування було виявлено 8 штук бюлетенiв. 
Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: 
- ЗА поданi 6 штук бюлетенiв, в яких визначено 1 135 882 779 голосiв, що складає 99,673219%  вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- ПРОТИ поданi 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3 717 900 голосiв, що складає 0,326244%  вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- УТРИМАВСЯ поданi 1 штук бюлетенiв, в яких визначено 3 060  голосiв, що складає   0,000269%
вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
- НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ  1 штук  бюлетенiв,  в  яких визначено  3  060
голосiв, 
що складає  0,000269% вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для участi в загальних зборах.  
Рiшення прийняте. 
По сьомому питанню порядку денного вирiшили: 
7.1.На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити
укладання  значних  правочинiв,  якi  вчинятимуться  Товариством  у  ходi  його  поточної 
господарської  дiяльностi протягом  1  (одного)  року  з  дня  проведення  цих  загальних  зборiв
акцiонерiв, а саме: 
7.1.1.  укладання  Товариством  правочинiв  з  юридичними  особами,  пов_язаними  вiдносинами
контролю  з  Приватною  компанiєю  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю  Meтiнвeст  Б.В.  (Private
Limited Liability Company Metinvest B.V.)  (реєстрацiйний номер 24321697)  (надалi  _ Meтiнвeст
Б.В.),  щодо  реалiзацiї  вапняку  граничною  вартiстю  на  кожен  правочин,  яка  еквiвалентна 105
950  000,00  (сто  п_ять  мiльйонiв  дев_ятсот  п_ятдесят  тисяч)  доларiв  США  за  офiцiйним
курсом НБУ на дату вчинення правочину; 
7.1.2.  укладання  Товариством  правочинiв  з  юридичними  особами,  пов_язаними  вiдносинами
контролю з компанiєю Meтiнвeст Б.В., щодо купiвлi-продажу, комiсiї, пiдряду, надання послуг,
застав, порук, найму  (оренди)  граничною вартiстю на кожен правочин, яка  еквiвалентна  121 680
000,00  (сто  двадцять  один  мiльйон шiстсот  вiсiмдесят  тисяч)  доларiв  США  за  офiцiйним
курсом НБУ на дату вчинення правочину. 



7.2.  Гранична  сукупна  вартiсть  усiх  правочинiв,  вказаних  в  пп.  7.1.1.  _  7.1.2.,  не  повинна
перевищувати 2 700 000 000, 00 гривень (два мiльярди сiмсот мiльйонiв гривень). 
7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов_язки, 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо
вчинення  вiд  iменi  Товариства  вище  зазначених  правочинiв,  вказаних  в  пунктах  7.1.1
та7.1.2,за умови виконання п. 7.2. цього рiшення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради
Товариства  у випадках, коли  такий  дозвiл вимагається  згiдно Статуту Товариства,  та  з
безумовним  дотриманням  "Процедури  затвердження  значних  правочинiв",  затвердженої
Протоколом № 27/1 Наглядової ради Товариства вiд  25.02.2011 р.



9. Інформація про дивіденди

Сума нарахованих
дивідендів,грн           0.00000

Опис     Протягом  2011  року  пiдприємство  отримало  прибуток  в  розмiрi  99 681 495,02 грн.          
    На Загальних зборах акцiонерiв (протокол №11 вiд 28.03.2012р.)було прийнято рiшення прибуток
отриманний у 2011 роцi залишити нерозподiленний. 

    У 2011 роцi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.05.2011 р. (протокол №10 вiд
31.05.2011р.) було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв з прибутку, отриманого Товариством у
2010р., у сумi 24798857,15 грн. 
   У звязку з тим, що дивiденди на державну частку згiдно Постанови Кабмiну України вiд 08.04.2009
р. № 315 були нараховуванi та перерахованi до державного бюджету у сумi 3884,00 грн. у 2010 р., тому
загальна сума нарахованих дивiдендiв у 2011 р склала 24794973,15 грн. , у тому числi:
- фiзичним особам - 1536,79 грн. 
- Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б. В. - 0,02грн.
- ПАТ "IЛЛIЧ - СТАЛЬ - 24716419,02 грн.
- Фонд Державного майна України - 77017,32 грн.
Перераховано 78539,71 грн., у тому числi:
- Фонду Державного майна України - 77017,32 грн.
- фiзичним особам - 1522,39 грн. 
Дата початку строку виплати дивiдентiв - 31.05.2011 року.
Дата закiнчення строку виплати дивiдендiв - 30.11.2011 року.
На кiнець року залишились не сплаченi дивiденди у сумi 24716433,44 грн., у тому числi:
- ПАТ "IЛЛIЧ - СТАЛЬ- 24716419,02 грн.( виплата планується у 2012 роцi)
- фiзичним особам - 14,40 грн.(нез`явились для отримання дивiдендiв)

За простими акціями

          0.00000    24794973.15000           0.00000

За привілейованими
акціями

За простими акціями За привілейованими
акціями

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував
звітному

Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн           0.00000           0.00000           0.02176           0.00000

Сума виплачених дивідендів,
грн           0.00000           0.00000       78539.71000           0.00000

Дата складення переліку осіб,
які мають право на
отримання дивідендів

д/н д/н 31.05.2011 д/н

Дата виплати дивідендів д/н д/н 31.05.2011 д/н



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Аудиторська компанiя "Партнер-аудит"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35319183
Місцезнаходження 83014 Донецька область Калинiнський Донецьк пр. Дзержинського, 64
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

4027

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Вид діяльності Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Перевiрка фiнансової звiтностi підприємства.

386-84-22Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

27.09.2007

Міжміський код та телефон (062)     385-99-47

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

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних
паперів"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Київська область  м. Київ Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ498004

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності депозитарна діяльність  депозитарію цінних паперів
Опис Обслуговування емісії цінних  паперів

58 54 240Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон (044)58 54 243

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

Українська Акціонерна страхова компанія "АСКА"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997
Місцезнаходження 83052 Донецька область  м. Донецьк пр. Ілліча,100
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АГ 569967

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Вид діяльності Страхування
Опис Послуги у сфері страхування

(062)348-38-87Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон (062)348-38-64,348-68-00



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

Об`єднана реєстраціна компанія

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23785133
Місцезнаходження 83050 Донецька область  М. Донецьк Університетська, 52
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ 507121

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Вид діяльності депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис Згідно акту приймання-передачі від 02.02.2010р. ТОВ "Українська

депозитарна компанія" (код ЄДРПОУ 25186738)(Зберігач), передало на
підставі договору №Е677 від 30.06.2010 р. про відкиття рахунків у цінних
паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі
власників іменних цінних пепаерів ВАТ "Комсомольське
рудоуправління" на дату припинення ведення реєстру ВАТ
"Комсомольське рудоуправління".
У зв`язку з прийняттям Наглядовою радою рішення про обрання нового
зберігача згідно акту приймання-передачі від 24.02.2011р. ВАТ
"Комсомольське рудоуправління" передало реєстр власників іменних
цінних паперів ТОВ "Об`єднана реєстраційна компанія", з якою був
укладен договір №59/02-2011  від 24.02.2011р.
На загальних зборах акціонерів від 31.05.2011р. (протокол №10 від
31.05.2011р.) було ухвалено рішення Наглядової ради , щодо обрання
Зберігача 

(062)337-03-41Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

17.12.2009

Міжміський код та телефон (062)337-03-41

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

Оціночний стандарт

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35952305
Місцезнаходження 83017 Донецька область  м. Донецьк Куйбишева, 96
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

7354/08

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ФДМ України

Вид діяльності Оціночна діяльність
Опис Визначення ринкової вартості акцій у складі пакету більш ніж 75% з

метою прийняття управлінських рішень.

д/нФакс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.07.2008

Міжміський код та телефон (062)340-46-33



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

Ернст енд Янг

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33306958
Місцезнаходження 01001 Київська область  м. Київ вул. Хрещатик, 19 а
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

6924/08

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Фонд Державного майна України

Вид діяльності Аудиторські послуги
Опис Оцінка майна з метою надання рекомендацій відносно справедливої

вартості визначенних об`єктів основних засобів, а також незавершеного
будівництва та обладнання до установки. Результати оцінки використані
ТОВ "Метинвест Холдінг" для підготовки консолідованої фінансової
звітності.

(062)340-47-75Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

25.04.2008

Міжміський код та телефон (062)340-47-70



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
05.11.2007 470/1/07 ДКЦПФР Іменні прості Документарна

Іменні
           0.25

1139656000
   284914000.00 100.000000

000000
UА4000026645

Свідотцтво про реєстрацію випуску акцій №470/1/07 від 05 листопада 2007 року, видане Державною комісією з ціних паперів та фондового ринку, анулюється у
зв`язку з переведенням акцій в без документарну форму.

Опис

31.05.2010 271/1/10 ДКЦПФР Іменні прості Бездокументарна
Іменні

           0.25
1139656000

   284914000.00 100.000000
000000

UA 4000069017

Розміщення відкрите.
На торгiвельнiй бiржi акцiї не продаються та до лiстингу не включенi.     
Протягом звiтного року торгiвля акцiями на фондовiй бiржi не вiдбувалась. Заявок на допуск у листiнг на фондову бiржу Товариство не подавало. Рiшення про
додатковий випуск акцiй не приймалось. Фактiв делiстiнгу не було.

Опис



ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

     Комсомольське рудоуправлiння введене в експлуатацiю в 1934 роцi
для видобутку i переробки флюсових вапнякiв Каракубського родовища.
До 1937р. усi гiрничодобутнi роботи проводилися ручним засiбом,
основний транспорт був гужевий. Тiльки у 1937р. почалося оснащення
територiї гiрною технiкою. У 1937р. перший, другий, третiй рудники
давали разом 864 тис.тон вапняка у рiк.
     Територiально розтошовується на землях Старобешевського району
Донецької областi. У адмiнiстративному вiдношеннi входить до складу
"Державної акцiонерної компанiї "Укррудпром", розташованої в м.
Кривий Рiг Днiпропетровської областi.
     До складу рудоуправлiння входили чотири кар'єри: Пiвнiчний,
Пiвденний, Жеголевський i Дальнiй, якi обслуговуються двома
промплощадками:
- Центральною, розташованою на станцiї Бункерна з
дробiльно-збагачувальною фабрикою № 1 (введена в експлуатацiю в 1948
роцi (1 секцiя) i в 1950 роцi (2 секцiя) i промплощадкою на станцiї;
- Дальня з дробiльно-збагачувальною фабрикою № 2 (введена в
експлуатацiю в 1959 роцi).
     Виробнича потужнiсть ДЗФ № 1 - 7900 тис.тн, ДЗФ № 2 - 5000
тис.тн товарної продукцiї з 1976 року рудоуправлiння спецiалiзується
по випуску конверторного вапняка.

     Крiм того в склад рудоуправлiння входять: транспортний,
залiзничний, електроцех, ремонтно-механiчний цех та iншi.
     На всiх кар'єрах Комсомольського рудоуправлiння застосовується
транспортна система розробки з використання екскаваторiв ЕКГ-4,6 Би,
ЕКГ-5А, ЕКГ-8i i ЕКГ-10 з розмiщенням порiд на внутрiшнiх i зовнiшнiх
вiдвалах.
     У технологiчному процесі застосовується багатовантажний
автомобiльний транспорт марки БЕЛАЗ з вантажопідйомність 45-тонних i
110-тонних для доставки сировини з Пiвнiчного кар'єру, автомобiльний
i конвейєрний транспорт для сировини з Пiвденного кар'єру на ДЗФ № 1.
     Сирий вапняк з Жеголевського кар'єру автомобiльним транспортом
доставляється на стацiонарний перевантажувальний пункт де
екскаваторами перевантажується в залiзничнi думпкари для доставки
тепловозною тягою на ДЗФ № 2.
     Фабриками випускаються вапняки фракцiй: 0-10мм, 0-20мм, 20-60мм,
20-80мм, 60-130мм, 80-130мм, а також щебеневi матерiали рiзних
фракцiй.
     Максимальний обсяг виробництва товарної продукцiї по
Комсомольському рудоуправлiнню був досягнутий в 1991 р. - 16 млн.тн,
мiнiмальний - в 1996 р. 4843 тис.тн.
     19.07.2000 р. ДП "Комсомольське рудоуправлiння" було перетворено
у вiдкрите акцiонерне товариство "Комсомольське рудоуправлiння",
засновником якого виступила ДАК "Укррудпром" на виконання спiльного
наказу державного комiтету промислової полiтики України та РВФДМУ вiд
17.03.2000 р. № 26/540 "Про корпоратизацiю Комсомольського державного
рудоуправлiння" згiдно з законами України "Про пiдприємство в
Українi", "Про господарськi товариства", Статутом ДАК "Укррудпром".



     Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 231 вiд
01.03.2002 року пакет акцiй ВАТ "Комсомольське рудоуправлiння" в
розмiрi 100 % було передано в управлiння ВАТ "ММК iм. Iллiча". З
цього моменту почався новий етап розвитку пiдприємства. За час
управління ВАТ "ММК ім. Ілліча" інвестував у розвиток ВАТ
"Комсомольське рудоуправіління" близько 300 млн. грн. Завдяки цьому
на Підприємстві була здійснена обширна виробнича програма. Разом з
ВАТ  "ММК ім. Ілліча" здійснило ряд заходів з ціленапрвленного
техпереозброєння виробництва. Це дозволило не тільки підтримати
виробництво, але і збільшити між ремонтні періоди,знизити простої
обладнання, зменьшити кількість придбанних запчастин, а відповідно, і
поточні витрати. 
     Крім виробничих програм на підприємстві здійснювалась комплексна
соціальна програма на утримання об`єктів соціальної сфери. Велика
увага приділялося таким об`єктам соціальної сфери як дитячий
оздоровчий табір, спорткомплек, профілакторій, палац культури, парк
культури відпочинку та іншим. Була надана благодійна допомога
пенсіонерам, багатодітним та малозабеспеченим сім`ям, інвалідам війти
та праці, ліквідаторам аварії на ЧАЄС, підприємствам а установам
міста та району.
     У 2010 році ВАТ "Комсомольське рудоуправління є найбільшим в
Україні виробником флюсового вапняку для металургійних підприємств,
єксплуатує 2 кар`єри - Центральний (Південа та Північна ділянки) та
Жеголівський та 2 дробильно-збагачувальні фабрики; 99,67% акцій ВАТ
"Комсомольське рудоуправління" належить ПрАТ "Ілліч-Сталь"(м.
Маріуполь, Донецька обл). 2010 рік рідоуправління закінчило з чистим
прибутком 82 663 тис. грн.,що перевищує прибуток отриманий в 2009
році (49 014 тис. грн.) на 33649 тис. грн. Вартість активів на кінець
року склала 431425 тис. грн., що більше у порівняні з 2009 роком
(275852 тис. грн.) в 1,6 раза. 
     На кінець 2010 року на підприємстві працювало більш ніж 3400
чел. на цей час потужність підприємства складає 10-12 млн.тн.
товарного вапняку на рік. 
     У 2010 році на підставі результатів перевірки та оцінки системи
управління якістю рудоуправління отримало сертефікат, підтверджуючий
відповідність здобутого підприємством флюсового вапняку міжнародним
вимогам ДСТУ ISO 9001 - 2008 (ISO 9001;200, IDT)
     Також у 2010 році був отриман сертефікат  № UА 2.038.04735 - 10
від 12.07.2010р."Системи управління безпеки та гігієна труда" на
виробництво флюсових вапняків, щебінь для дорожного будування
відповідає вимогам ДСТУ -ІІ OHSAS 18001-2006
      
   У 2011 році ВАТ «Комсомольське рудоуправління» почало інтеграцію
до складу вертикально-інтегрованої компанії ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».
   На Загальних зборах від 31 травня 2011 року було прийняте рішення
про зміну типу Товариства - з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ".
   У Товаристві була представлена нова стратегічна ініціатива Групи
Метінвест - програма «Трансформація і впровадження SAP». SAP - це
програмні рішення для бізнесу, які вже багато років є корпоративним
стандартом в області інформаційних систем для багатьох провідних
міжнародних компаній.
   Одним з важливих напрямків розвитку рудоуправління є будівництво



циклічно-потокової технологічної лінії по доставці флюсового вапняку
з Жеголівський кар'єра на дробильно-збагачувальну фабрику № 1.
   У 2011 році в Товаристві приступили до реалізації корпоративних
проектів і стандартів з безпеки праці, таких процедур як «Положення
про Центральну комісію з ОТПБ і ООС», «Порядок інформування про
сталися нещасні випадки, аварії та інциденти», «Аналіз безпечного
виконання робіт», «Аудити безпеки». При центральній комісії
Товариства з ОП ПБ і ООС створені підкомісії за напрямками.  

     Протягом останнiх 5 рокiв Товариство злиття, подiлу, приєднання,
перетворення, видiлу не здiйснювало.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
До складу пiдприємства входять 29 структурних пiдроздiлiв: 
- 21 пiдроздiл виробничої сфери: 
1. Центральний кар'єр - здiйснює видобуток корисних копалень
вiдкритим способом шляхом екскавацiї гiрничої маси та виробництво
бурових робiт. 
2. Жеголiвський кар'єр - здiйснює видобуток корисних копалень
вiдкритим способом шляхом екскавацiї гiрничої маси та виробництво
бурових робiт. 
3. Дробiльно-збагачувальна фабрика № 1 - здiйснює та забезпечує
технологiчний процес дроблiння корисних копалень з кар'єрiв,
збагачення та сортування сировини по встановленiй технологiї з метою
виробництва товарної продукцiї необхiдної номенклатури. 
4. Дробiльно-збагачувальна фабрика № 2 - здiйснює та забезпечує
технологiчний процес дроблiння корисних копалень з кар'єрiв,
збагачення та сортування сировини по встановленiй технологiї з метою
виробництва товарної продукцiї необхiдної номенклатури. 
5. Виробнича дiльниця вибухових робiт - здiйснення вибухових робiт
методом свердловинних, шпурових та зовнiшнiх вибухiв. 
6. Транспортний цех - забезпечення правильної експлуатацiї та
безперебiйної роботи автомобiльного транспорту, зайнятого вивезенням
корисних копалень та вскришних пород з забоїв, а також перевезення
iнших вантажiв як на територiї пiдприємства так i за її межами. 
7. Залiзничний цех - вiдвантаження та вiдправлення на залiзничну
станцiю товарної продукцiї та перевезення на дробiльно-збагачувальну
фабрику № 2 сировини з кар'єрiв для її переробки. 
8. Ремонтно-механiчний цех - ремонт основного гiрничого обладнання,
виконання замовлень виробничих цехiв на виготовлення запасних частин
та вузлiв для нього. 
9. Енергетичний цех- забезпечення теплової енергiї споживачiв цехiв
пiдприємства та мiста, ремонтта обслуговування каналiзацiйних та
водопроводних мереж. 
10. Центральний матерiальний склад- прийняття, видача та зберiгання
матерiальних цiнностей. 
11. Цех електрообладнення та зв`язку.
12. Центаральна -комплексна лабораторія.
13. Дiльниця рекультивацiї та озеленення - здiйснює роботи по
утриманню зеленого господарствата мiста.
14. Ремонтно-будівний цех.
        Апарат управлiння: 



- технiчний вiддiл - розробка та контроль за здiйсненням планiв
виробництва, удосконаленнятехнiчного процесу, впровадження нової
технiки, освоєння нових видiв продукцiї. 
- виробничий вiддiл - забезпечує виконання цехами плана виробництва,
якостi продукцiї,контролювиконання графiкiв виробництва та
максимальне використання промислових потужностей цехiв та дiльниць. 
- планово-економiчний вiддiл - органiзацiя планово-економiчної роботи
на пiдприємствах та його пiдроздiлах. 
-вiддiл органiзацiї працi та заробiтної плати - виконує роботу по
удосконаленню органiзацiї працi,виробництва, забезпечує упровадження
нових форм та системи оплати працi та стимулювання робiтникiв. 
- юридичний вiддiл - органiзацiя правової роботи, спрямованої на
правильне застосування, виконанняактiв законодавства та iнших
нормативних актiв. 
- вiддлi охорони працi - розробка та здiйснення заходiв на створення
безпечних умов працiта контроль за вихованням правил охорони технiки
безпеки працi. 
- відділ охорони навколишнього середовища,
- здравпункт,
- вiддiл матерiально-технiчного забезпечення - забезпечення всiми
необхiдними для виробничої дiяльностiматерiальними ресурсами,
контроль за економними витратами матерiалiв. 
- відділ обладнення,
- відділ збуту,
- тендерний відділ,
- інвестиційний відділ, 
- відділ капітального будівництва,
- маркшейдерський відділ,
- геологічний відділ,
- відділ головного механіка,
- відділ головного енергетика,
- проектно-конструкторський вiддiл - органiзацiя розробки нових
виробничих установок,обладнаннята пристосувань у зв'язку з
реконструкцiєю об'єктiв. 
- бухгалтерiя - удосконалення органiзацiї бухгалтерського облiку,
розробка та впровадження бкхгалтерськихзадач та аналiзу господарської
та фiнансової дiяльностi пiдприємства. 
- відділ бюжетірованія та контролю,
- фiнансовий вiддiл - забезпечення фiнансовими ресурсами пiдприємства
з метою виконання виробничої програми. 
- інформаційно -обчислювальний центр,
- відділ кадрів,
- відділ навчання та розвитку персоналу,
- відділ по соціальним питанням,
- бюро по взаємодії з персоналом,
- бюро з планування і контролю витрат,
- рада ветеранів, 
- відділ економічної безпеки,
- відділ внутрішньої безпеки,
- відділ зі зв'язків з громадськістю,
- адміністративно-господарський відділ,
- менеджер з регіонального розвитку.
            Пiдроздiли невиробничої сфери: 
-  Дитячi дошкольнi заклади (ясла - сад №1 "Казка", ясла - сад №3



"Золотий ключик") - здiйснює виховання дiтей, та забезпечує
всеобiчний розвиток дiтейдошкольного вiку. 
-  Житлово-комунальний вiддiл - здiйснює роботи по ремонту та
технiчному обслуговуваннюмазутного господарства, тепломереж мiста
котельного господарства, тепломереж мiстакотельного обладнання. 
- Стадіон,
- Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку,
- Санаторій -профілакторій "Волна" - лiкування та оздоровлення
трудящих пiдприємства та мiста. 
- Ділянка рибного господарства та відпочинку,
- База відпочинку "Парус",
- Плавальний басейн.

Пiдприємство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не створювало.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
   Облікова  політика на  Підприємстві  на 2011 рік була  визначена
наказом  №  57  від  31  січня  2011  року   "Про  затвердження
облікової  політики підприємства".  Ведення  бухгалтерського обліку
на  Підприємстві  здійснюється  за  журнально-ордерною  формою  з
використанням  бухгалтерських  програм.
   Прийнятою обліковою політикою Підприємства встановлені такі методи
обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:
- амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним
методом,
- амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів
нараховувати методом списання 100% амортизуємої вартості в першому
місяці використання об'єкту;
- амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним
методом;
- оцінку вибуття виробничих запасів і готової продукції здійснювати
методом ідентифікаційної вартості;
- резерв сумнівних боргів формувати, виходячи із платоспроможності
окремих дебіторів; 
- нараховувати резерв для виплати відпусток і резерв на додаткове
пенсійне забезпе-чення та інші виплати робітникам за розрахунком
актуарія;
- періодичність відображення відстрочених податкових активів та
відстрочених податкових зобов'язань - щомісяця, використовуючи
ефективну податкову ставку. На дату підготовки річної фінансової
звітності нараховувати відстрочені податкові ак-тиви та зобов'язання
нараховувати балансовим методом.

Система бухгалтерського обліку в цілому  приведена у відповідність
до  вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" № 996/ XIV від 16.07.1999 р.  та  національних
положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку,  які  діяли  у  2011
році.



Текст аудиторського висновку

1. АДРЕСАТ.    
       Звіт незалежного аудитора призначається для  власників цінних
паперів та  керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт
якого перевіряється  і може бути використаний  для подання  до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
розкритті інформації емітентом.

2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.

2.1 ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО ЕМІТЕНТА:
2.1.1. Повне найменування: ППРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
                                                 "КОМСОМОЛЬСЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ"
                                                  (далі - Товариство)
2.1.2. Код за ЄДРПОУ:   0 0 1 9 1 8 2 7
2.1.3. Місцезнаходження: Україна,  87250,  м. Донецька область,
Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Леніна,  будинок 1-1.
          + 38 (06253) 5-25-28
2.1.4. Дата державної  реєстрації: 19.07.2000 р.

2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.
Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності   ПРАТ
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ",  яка складає повний комплект
фінансової звітності та вклю-чає:
" Баланс станом на 31.12.2011 р. (форма1);
" Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2011 року по
31 грудня 2011року  (форма 2);
" Звіт  про рух грошових коштів  за 2011 рік (форма 3);
" Звіт про власний капітал за 2011 рік (форма 4);
" Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма 5).

Аудиторська  перевірка проведена  у відповідності з вимогами та
положеннями За-кону України "Про аудиторську діяльність", інших
законодавчих актів України та у від-повідності з вимогами Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації
бухгалте-рів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту
рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011
року, в тому числі у відповідності із МСА №700 "Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності",  МСА № 705 "Моди-фікації
думки у звіті незалежного аудитора",  № 706 "Пояснювальні параграфи
та параг-рафи з інших питань у звіті незалежного аудитора".  При
складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім
емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року №
1360. 
Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські
докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних
аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур
Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що
використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази



необ-хідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки
У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки.
Під час пе-ревірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення.
Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих
помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на
обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а
також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним
вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в
Україні, чинним протягом періоду перевірки.
Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку
ризиків суттє-вих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки. Виконуючи оці-нку цих ризиків, Аудитор
розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосується скла-дання 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 включав також оцінку відповідності
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової
звітності.  
Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи
обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:
"  амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним
методом,
" амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів
нараховувати методом списання 100% амортизуємої вартості в першому
місяці використання об'єкту;
" амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним
методом;
" оцінку вибуття виробничих запасів і готової продукції здійснювати
методом ідентифі-каційної вартості;
" резерв сумнівних боргів формувати, виходячи із платоспроможності
окремих дебіторів; 
" нараховувати резерв для виплати відпусток і резерв на додаткове
пенсійне забезпечен-ня та інші виплати робітникам за розрахунком
актуарія;
" періодичність відображення відстрочених податкових активів та
відстрочених податко-вих зобов'язань - щомісяця, використовуючи
ефективну податкову ставку. На дату пі-дготовки річної фінансової
звітності нараховувати відстрочені податкові активи та зо-бов'язання
нараховувати балансовим методом.

Товариством у звітному періоді переглянуто облікові оцінки та
здійснено зміну по-казників вступного сальдо балансу. 
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є
висловлення дум-ки стосовно того, чи складена фінансова звітність в
усіх суттєвих аспектах згідно з визна-ченою концептуальною основою
фінансової звітності.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами
Національних по-ложень (стандартів) бухгалтерського обліку та
облікової політики. Річна фінансова зві-тність складена на підставі
даних бухгалтерського обліку Товариства за  станом на кінець



останнього дня звітного року.

3.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА
ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і
достовірне подання цієї фінансової звітності та такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал ви-значає потрібним для того,
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та ви-користання внутрішнього контролю стосовно
підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не
містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір
та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку,
облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають
обставинам.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків
та припущень,  що впливають  на суми активів та зобов'язань,
відображених  у  фінансовій  звітності, а також на суми доходів та
витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом  звітного
періоду.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА:
Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової
звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив
аудиторську перевірку відпові-дно до Міжнародних стандартів аудиту.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання від-повідних етичних вимог,
а також планування й виконання аудиту для отримання достат-ньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за  умовами   договору  не було  передбачено
проведення заглиб-леного аналізу якості ведення податкового обліку,
аудитори  не  виключають,  що пода-льшою  податковою перевіркою
можуть бути виявлені  викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності.
Вибір процедур залежав від су-дження аудитора та включав оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства
або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув 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 внутрі-шнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку  відповідності
використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок,
зроблених управлінсь-ким персоналом, та загального подання фінансової
звітності.
Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними
для форму-лювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської
думки.

5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА       



Складання аудиторського висновку  щодо повного комплекту фінансової
звітності регламентується МСА, зокрема МСА №700 "Формулювання думки
та надання звіту щодо фінансової звітності",  МСА № 705 "Модифікації
думки у звіті незалежного аудитора". У зв'язку з наявністю підстав
для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок
складено відповідно до   МСА № 705 "Модифікації думки у звіті
незалежного аудитора".

5.1. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ДУМКИ
Аудитор не приймав участі в  спостереженні за інвентаризацією наявних
активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її
проведення. 
 Товариством у звітному періоді переглянуто облікові оцінки, та
здійснено зміну показників вступного сальдо балансу. 
 Коригування щодо змін вступного сальдо балансу були відображені
Товариством  в бухгалтерському обліку  у звітному періоді.
 Порядок проведення коригувань щодо переоціненої вартості  основних
засобів та незавершених капітальних вкладень здійснено з порушенням
П(С)БУ 7 "Основні засоби" в частині визначення переоціненої первісної
вартості та суми переоціненого зносу основ-них засобів, які в
фінансовій звітності є довідковими показниками. Проте, залишкова
вар-тість основних засобів відповідає експертній оцінці. При цьому,
сума дооцінки необорот-них активів Товариством була віднесена не на
інший додатковий капітал, а на фінансовий результат. При відображені
зазначеної операції Товариством була застосована концептуа-льна
основа Міжнародних  Стандартів Фінансової Звітності. Така
перекласифікація впли-нула  на структуру власного капіталу, але не
змінила загальний показник власного капіта-лу на дату  балансу.
Крім того,  Товариство неправомірно здійснило списання державних
об'єктів неза-вершеного будівництва, які не увійшли до статутного
капіталу під час корпоратизації.

5.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (МОДИФІКОВАНИЙ)

Висновок незалежного  Аудитора  складено  у відповідності з вимогами
Міжна-родних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання  впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної
федерації бухгалтерів, прийнятих в яко-сті Національних стандартів
аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня
2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 "Модифікація
думки у звіті незалежного аудитора". 
Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги
стосовно по-дання інформації про фінансову звітність згідно з П(С)БО,
діючими на Україні, які вимагають правдивого  розкриття і подання
інформації у відповідності з принципами безперервності,
послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та
змісту фінансової звітності.  
Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система
бухгалтерсь-кого обліку не в повному обсязі задовольняє  законодавчим
і нормативним вимогам, ді-ючим на Україні. На думку Аудитора, за
винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі "Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність Товариства
за рік, який закінчився 31.12.2011р., подає достовірну та



спра-ведливу інформацію про фінансовий стан та фінансові результати.
Фінансова звіт-ність складена на основі дійсних облікових даних. 
В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози
безперер-вності діяльності Товариства.  

6. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ.

6.1. ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА. 
       
Вартість чистих активів Товариства  визначена шляхом вирахування із
суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань,
прийнятих до розрахунку. 
Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно
Методичних ре-комендацій Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку щодо визначення вар-тості чистих активів акціонерних
товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації по-ложень ст.
155 "Статутний капітал акціонерного товариства ", зокрема п. 3
Цивільного кодексу України.
Розрахункова    вартість   чистих   активів Підприємства  на   кінець
звітного   пері-оду   складає 49 180 тис.грн.  Заявлений статутний
капітал складає 529490 тис.грн. На кі-нець звітного періоду
неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає, тобто
скоригована  сума статутного  капіталу складає  284914 тис.грн.
Розрахункова вартість чистих активів більше суми скоригованого
статутного капіталу,  що відповідає вимогам  ст.155 п.3 Цивільного
кодексу України.

6.2. НАЯВНІСТЬ СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ, ЩО
ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМІСІЇ РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ.

Під час виконання завдання   аудитор  здійснив аудиторські процедури
щодо вияв-лення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою
звітністю, що підлягала ауди-ту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Від-повідальність
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
ауди-тором фінансову звітність".
В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав
аудитор-ські докази того, що фінансова звітність була суттєво
викривлена у зв'язку з інфор-мацією,  що розкривається емітентом
цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

6.3.ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ:
  
Товариство у 2011 році мало виконання правочинів, які відповідно до
ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" визнано значними (10
і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої
річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової
звітності Товариства вартість активів на початок року (до проведення
трансформації вступного балансу та внесення коригувань) складає
431425 тис.грн.  Мі-німальна сума правочину, яка підлягає дослідженню
Аудитором  складає 43143 тис.грн. Аудитором були  виконані процедури
щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно
виконання значних правочинів.



У новій редакції Статуту Товариства, затвердженого рішенням загальних
зборів ак-ціонерів ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ",  відображені
вимоги поло-жень Закону про порядок здійснення значних правочинів та
правочинів, відносно здійс-нення яких існує зацікавленість.
Загальними зборами акціонерів ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
(протокол № 10 від 31.05.2011р.)  було прийняте рішення про схвалення
вчинення значних правочинів щодо :   
" реалізації вапняку на суму, що не перевищує 150% вартості активів
Товариства за да-ними останньої річної фінансової звітності;
" купівлі-продажу, комісії на суму, що не перевищує 150 % вартості
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
" уповноважити Генерального директора Товариства та/або особу, що
виконує його обов'язки 1 (одного) року з дат проведення цих загальних
зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту
Товариства) здійснювати всі необхідні дії щодо вчи-нення від імені
Товариства вищезазначених правочинів, за умови одержання
поперед-нього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли
такий дозвіл вимагається згідно Статуту та внутрішніх положень
Товариства.

На підставі  наданих до аудиторської перевірки документів Аудитор
може зро-бити висновок, що Товариство дотримувалось вимог
законодавства щодо виконання значних правочинів.

6.4 ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ СТАНУ
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАСТВА
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного
управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону
України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які
дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи
корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про
акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

Формування складу органів корпоративного управління Товариства
здійснювалося у 2011 році відповідно до:
" розділів 14, 15, 16, 17, 18, 19 Статуту, затвердженого загальними
зборами акціонерів Товариства (протокол № 10 від 31.05.2011 р.);
" рішення загальних зборів Товариства (протокол № 10 від 31.05.2011
р.).

На загальних зборах Товариства (протокол № 10 від 31.05.2011 р.) було
прийняте рішення:
1. Відкликати з 31.05.2011 р. з займаних посад та припинити
повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів
акціонерів) Голови та членів Наглядової  ради Товариства;
2. Встановити з 01.06.2011 р. кількісний склад Наглядової ради
Товариства у кількості 1 (одна) особа;
3. Достроково відкликати з 31.05.2011 р. з займаних посад та
припинити повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних
зборів акціонерів) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства;
4. Ревізійна комісія або ревізор у Товаристві не обирається.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління



відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням
Загальних зборів акціонерів (протокол № 10 від 31.05.2011 р.). 
Функціонування органів корпоративного управління регламентується
Статутом Товариства, затвердженим рішенням Загальних зборів
акціонерів (протокол № 10 від 31.05.2011 р.)

 Органи корпоративного управління  до 31.05.2011 р. здійснювали свою
діяльність у відповідності з Положеннями  про Загальні збори
Товариства; про Наглядову раду Товариства; про Ревізійну комісію
Товариства; про Одноособовий виконавчий орган  Товариства
(Генеральний директор Товариства). На загальних зборах Товариства
(протокол № 10 від 31.05.2011 р.) було прийняте рішення: скасувати
дію всіх внутрішніх положень Товариства, що регламентують дію органів
управління Товариства.

До 31 травня 2011 року Наглядовою радою Товариства було проведено та
відповідно оформлено протоколами 10 засідань.
Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам
визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам
Статуту.
У Статуті Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря,
тому у 2011 році Товариство не обирало корпоративного секретаря. Цю
функцію частково ви-конує  юридичний відділ Товариства.
Посада   внутрішнього аудитора в Товаристві не передбачена. Обрано
Наглядову ра-ду у кількісному складі 1 особи, після чого було
проведено ще 9 засідань Наглядової ради,  оформлених відповідними
протоколами.
Обрання зовнішнього аудитора - ТОВ "Аудиторська компанія
"Партнер-аудит" було погоджено з Наглядовою радою Товариства, що
відповідає вимогам Статуту Товариства (рішення № 13 від 28.02.2012
р.) . Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього
аудитора. 
Протягом звітного року Генеральний директор Товариства здійснював
поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах
повноважень, які встановлено Статутом Товариства. У 2011 році на
Загальних зборах акціонерів Товариства був переоб-раний Генеральний
директор.

Законом України "Про акціонерні товариства" для проведення чергових
Загальних зборів встановлено термін  - до 30 квітня. 
Проведення щорічних Загальних  збори акціонерів за 2010 рік було
заплановано на 22.03.2011 р. Але у зв'язку з тим, що наявність
акціонерів, які приймали участь у Загаль-них зборах була недостатньою
для встановлення кворуму (60% від загальної кількості  простих
іменних акцій) для визнання    цих зборів правомочними.
Повторні Загальні збори відбулися 31 травня 2011 року. 

Термін проведення загальних зборів акціонерів за результатами
фінансово-господарської діяльності за 2011 рік призначено на 28
березня 2012 р.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного
управлін-ня можна зробити висновок, що система корпоративного
управління в цілому відпо-відає вимогам Закону України "Про



акціонерні товариства".
Система внутрішнього контролю в Товаристві створена та діє. 
 
6.5. ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними
діяльності для отри-мання розуміння суб'єкта господарювання та його
середовища, включаючи його внутріш-ній контроль, як цього вимагає МСА
315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих ви-кривлень через
розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав
процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася
під час ідентифі-кації ризиків суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором
були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників
суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків
суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором
виконані аналітичні процедури, в тому числі  по суті з викорис-танням
деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння
зовніш-ніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру
його власності та корпора-тивного управління, структуру та спосіб
фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними
бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про
можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення
внаслідок шахрайства.

  7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
Повне найменування:Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська компанія "Партнер-аудит" (Аудитор)
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення про внесення до Реєстру
суб'єктів ау-диторської діяльності: Свідоцтво № 4027, рішення
Аудиторської палати України           № 182/10  від 27.09.2007 р. 
Місцезнаходження:  83014,  м. Донецьк,  проспект  Дзержинського, 64.
Телефон (факс):  тел . (062) 385-99-47;   факс (062) 386-84-22.

8. Дата і номер договору на проведення аудиту:  
№ 07 від 19.01.2012 р.

9. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 
Дата початку перевірки 19.01.2012 р., дата закінчення перевірки
20.03.2012 р.
      

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення



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 в загальному об'ємі
постачання
Основними видами продукцiї, якi виробляє емiтент є:
      у 2009 роцi:
- флюсовий вапняк "Ч" для металургiйних заводiв - обсяг виробництва
2635 тис.тонн, що складає 228868 тис.грн.;
- камiнь вапняковий "Т1" для цукрової промисловостi - обсяг
виробництва 379 тис.тонн, що складає 32285 тис.грн.;
- породи карбонатнi "А" для виробництва будiвельного вапна - обсяг
виробництва 307 тис.тонн, що складає 30779 тис.грн.;
- вапняк конверторний "С" - обсяг виробництва 1165 тис.тонн, що
складає 113520 тис.грн.
- щебеневий матерiал - обсяг виробництва 358 тис.тонн, що складає
12753 тис.грн.;
- iнша продукцiя та послуги - обсяг виробництва складає 59 тис.грн. 

     у 2010 роцi:
- флюсовий вапняк "Ч" для металургiйних заводiв - обсяг виробництва
3117 тис.тонн, що складає 307171 тис.грн.;
- камiнь вапняковий "Т1" для цукрової промисловостi - обсяг
виробництва 765 тис.тонн, що складає 72846 тис.грн.;
- породи карбонатнi "А" для виробництва будiвельного вапна - обсяг
виробництва 403 тис.тонн, що складає 41031 тис.грн.;
- вапняк конверторний "С" - обсяг виробництва 872 тис.тонн, що
складає 104362 тис.грн.
- щебеневий матерiал - обсяг виробництва 240 тис.тонн, що складає
8907 тис.грн.;
- iнша продукцiя та послуги - обсяг виробництва складає 68 тис.грн. 

  у 2011 роцi:
- флюсовий вапняк "Ч" для металургiйних заводiв - обсяг виробництва
2520 тис.тонн, що складає 336443 тис.грн.;
- камiнь вапняковий "Т1" для цукрової промисловостi - обсяг
виробництва 1332 тис.тонн, що складає 105264 тис.грн.;
- породи карбонатнi "А" для виробництва будiвельного вапна - обсяг
виробництва 530 тис.тонн, що складає 56017 тис.грн.;
- вапняк конверторний "С" - обсяг виробництва 962 тис.тонн, що
складає 135255 тис.грн.
- щебеневий матерiал - обсяг виробництва 323 тис.тонн, що складає
14241 тис.грн.;

     Аналiз випуску основних видiв продукцiї показав що обсяг випуску
флюсового вапняку "Ч" зменшився у 2011 року у порівняння з 2010 роком
на 597 тис. тн (19,16%), та з 2009 роком на 115 тис. тн.(4,36%)
     Але у зв'язку зi зростанням цiн на цю продукцiю вартiсть
виробленого вапняку "Ч" у 2011 роцi зросла на 9,53% у порiвняннi з
2010 роком та на 47,00% у порівнянні з 2009 роком.
     Випуск камню вапнякового "Т1" за останнi три роки збільшився: у
порівнянні з 2010 роком - на 567 тис.тн.(74,11%), а у сумовому виразi
збільшився на 44,5%; у порівнянні з 2009 роком -  на 953 тис.тн, а у
сумовому виразi збільшився на 3,51 рази.
     Виробництво порiд карбонатних "А" за останнi три роки зменшився



у порівнянні з 2010 роком у на  127 тис. тн.(31,51%) та у сумарному
виразі на 14986 тис.грн (36,52%); у прівнянні  2009 роком збільшилось
в кiлькiсному виразi 223 тис.тн.(72,63%), у сумовому відношені
збільшилося на 82% завдяки зростанню ціни на цю продукцію.
     Виробництво вапняку конвертованого "С" у 2011 роцi у порiвняннi
з 2010 роком у кiлькiсному виразi збільшилось на 90 тис.тн.(10,32%),
та у сумовому виразi на 29,60%; у порівнянні з 2009 роком зменшилось
в кількісному виразі 203 тис.тн., та сумарному виразі збільшилось нп
19,15%.
     Виробництво щебеневого матерiалу за останнi три роки зменшилося
відносно 2010 року у кiлькiсному виразi на 34,58%, у сумовому виразі
на 59,88%, у 2009 році у кiлькiсному виразi на 9,78%, у сумовому
збільшився на 11,67 %.
     Досягнутий рівень товарної продукції вище запланованого на 6,8
%, через перевиконання обсягів виробництва, які планувалися, на
8,1%.

Фактичне виробництво розкривних робіт за 12 місяців 2011 року
склало 5602 тис.м.куб. проти запланованого обсягу в 5068 тис.м.куб.
чи 110,5%.

     Основною товарною продукцiєю на ринку вапнякiв i доломiтiв є
флюсовi вапняки (звичайнi i доломитизованi), вапняки для виробництва
вапна (для будiвельної i хiмiчної промисловостi), вапняки для
цукрової промисловостi, доломiти для металургiї, для скляної
промисловостi i доломiти обпаленi. 

     Продукцiя, що випускається Товариством сертифiкована.
Сертифiкати якостi  виписуються на кожну партiю вiдвантаженої
продукцiї  в залежностi вiд хiмiчного складу. 
   У технології виробництва металургійного вапняку частка бракованого
виходу не передбачається.
   Якісний склад металургійних (флюсових) вапняків характеризується
наступними даними:

             ЯКІСТЬ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ за 12 місяців 2011 року
_____________________________________________________________________
________________________________
Найменування    Факт.                 План.
Факт.вихід за     Середній вміст              продукції       вихід
1с за           вихід 1с за           12 місяців 2011р. нерозчинного
залишку %
                12 місяців 2010р.,%   12 місяців 2011р.,%

                                                            І сорт
ІІ сорт  План на 12   Факт за

місяців     12 місяців
_____________________________________________________________________
_________________________________
Флюсовий вапняк 99,5                    97,0               99,4
0,6    0,93         1,13
крупних фракцій
Флюсовий вапняк 98,2                    96,0               97,7



2,3    1,6         1,78
дрібних фракцій
Флюсовий 99,9                    97,0               100   -
1,1         1,20
вапняк марки "С"
_____________________________________________________________________
_________________________________
Разом          
по продукції:   99,3                    97,0               99,2
0,8    1,1         1,21
_____________________________________________________________________
_________________________________

Фактичний вміст шкідливих домішок у флюсових вапняках:
- нерозчинного залишку - 1,21
- двоокису кремнію - 0,96
- сірки     - 0,05.

 ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" виробляє та реалiзує флюсовi та
будiвельнi вапняки з високими  хiмiкотехнологiчними показниками
будь-якого фракцiйного складу.
 Товариство виробляє наступні види продукції:
Вапняк флюсовий
Марки вапняків флюсових:
     - Ч - 1, Ч - 2 - для доменного виробництва
     - С -1, С - 2 - для електросталеплавильного виробництва
     - Т-1, А, Б - для виробництва технологічної вапняку
Хімічний склад по ТУ У 14.1-00191827-001-2003
№п/п   Найменування показників                                  Норма
для марки,%
                                                            Ч-1
Ч-2       С-1     С-2
1.   Масова частка суми оксидів Са і Mg, не менше           54,0
51,5      54,0   52,5
2.   Масова частка оксиду магнію, не більше                 5,0
5,0       5,0    5,0
3.   Масова частка оксиду магнію, не більше                 -       -
1,5    2,0
4.   Масова частка нерозчинного залишку,(н. о.) не більше   2,0
4,0       -      - 
5.   Масова частка сірки, не більше                         -       -
0,06   0,09
6.   Масова частка фосфору, не більше                       -       -
0,06   0,06
Гланулометричний склад вапняків флюсових
Крупність шматка вапняку
Допускається утримання шматків крупністю
       (клас), мм                                               % За
масою, не більше
                                                      нижче нижньої
межі       вище верхньої межі
0-25,3-25                                                    -
20
10-40                                                        15



20
20-60, 20-80, 40-80, 80-130                                  10
2

Щебінь для дорожнього будівництва 

Найменування        Щебеневий матеріал             Піщаний матеріал
фракції,    Щебенево-піщана суміш,
показника              фракції, мм                 0-5 мм
фракції, мм.
                 3-10  3-20  10-20  10-40  20-80
0-10     0-20
Більше Д%по   
масе, не більше  20    20     20     20     20       14
15       15

Меньше Д,% по 
масе, не більше  20    20     20     10     10       -
-        - 

Зміст пилоподібних, глинистих і мулистих часток не повинен
перевищувати зазначеного в таблиці

Вид продукції      Фракція, мм    Зміст пилоподібних, глинистих і
мулистих часток,% по масе, не більше
                                           1 сорт                 2
сорт 
матеріал щебеневий    3-10,3-20             4                      5
                      10-20, 10-40          2                      4
                      20-80                 2                      3
піщаний матеріал      0-5                   7                      12
Щебенево-піщана суміш 0-10, 0-20            7                      12

  Продукція Товариства відрізняється високими якісними
характеристиками. Так відмінною рисою флюслвих вапняків є висока межа
механічної міцності (не меньше 60 Мпа), що робить випускаєму
продукцію конкурентноспороможною.  
  Найбiльш перспективними видами продукцiї є марки вапнякiв для
металургiйних заводiв: флюсовий "Ч" та конверторний "С".
  Найбільш великими споживачами флюсового вапняку рудоуправління є:
ПАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ«Алчевський меткомбінат», ПАТ«Запоріжсталь»,
РУП«Білоруський металургійний завод» і ВАТ«Старооскольський
меткомбінат ».
  Вапняк Комсомольського рудоуправління використовують у своєму
виробництві більш 20 цукрових заводів України. Реалiзацiя вапнякiв
для цукрової промисловостi залежить вiд сезонних змiн. Так її об'єм
реалiзацiї пiдвищується в перiод з жовтня по лютий та значно
знижується в перiод з березня по вересень, що пов'язано з дiяльнiстю
цукрових заводiв.
  Найбільшими споживачами будівельного щебеню є дорожньо-будівельні
підприємства Росії
  Джерелами сировини є Центральний i Жоголiвський кар'єри. В
перспективi планується розвiдка Родниковського родовища флюсових
вапнякiв.                                    



  На всіх кар'єрах Комсомольського рудоуправління використовується
транспортна система розробки з використанням екскаваторів ЕКГ-4, 6,
ЕКГ-5А, ЕКГ-8И і ЕКГ-10 з розміщенням порід на внутрішніх і зовнішніх
відвалах. В якості технологічного застосовується автомобільний
транспорт з використанням 42,45-тонних і 110-тонних автосамоскидів
для доставки сировини з Північного кар'єра, автомобільний і
конвеєрний транспорт для доставки сировини з Південного кар'єра на
ДОФ № 1.
  Сирий вапняк з Жеголівський кар'єра автомобільним транспортом
доставляється на стаціонарний перевантажувальний пункт, де
екскаваторами перевантажується в залізничні думпкари для доставки
тепловозною тягою на ДОФ № 2.
  Для буріння свердловин використовуються бурові верстати СБШ-250 МН.
  На відвальних та інших роботах використовуються гусеничні та
колісні бульдозери типу Т-330, К-700, Т-500 та ін
  Обладнання, яке використовується на фабриках для виробництва
товарного вапняку, включає в себе: щокові дробарки СМД-60, конусні
дробильні установки КСД-2200 ГР, гуркоту ГІТ-51, ГІТ-52, ГИЛ-52,
стрічкові конвеєри.
  У 2011 році росту цін на виробляєму продукцію не було, вони
залишалися стабільними.
  Найважливiшими iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть
пiдприємства є: недостатнiсть коштiв для його оновлення, вiдволiкання
коштiв на утримання об'єктiв соцiальної сфери. Основними причинами,
якi спричиняли простої i втрати при виробництвi протягом 2011 року,
були: 
- аварiйнi поломки гiрничо-транспортного устаткування; 
- поломки автотранспорту; 
- вiдсутнiсть запчастин для своєчасного ремонту; 
- погоднi умови; 
- вiдставання пiдривних робiт; 
- несвоєчасна пiдготовка забоїв до роботи.

     Основним ризиком дiяльностi емiтента є постiйна тенденцiя
зростання цiн на енергоресурси та паливо. Так  за  перiод  з  2009
року по 2011 рiк зросли цiни: 
- на дизельне паливо з 6,23 грн. до 8,62-8,94 грн, тобто на 38,3% -
43,49 %; 
- на бензин з 7,38 грн. до 8,50-9,40 грн., тобто на 18,18% - 27,37 %;
- на тверде паливо з 467 грн. до 648,33 грн,. тобто на 38,8 %;
- на електроенергiю (активная) з 0,497 грн. до 1,472 грн., тобто на
196,18 %;
- на газ з 2189 грн. до 3449,64 грн., тобто на 57,58 %. 
     
     З метою зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та
розширення виробництва пiдприємством був розроблений перспективний
план заходiв з забезпечення виконання виробничої програми у 2012
роцi, який складається з:
I. Реконструкція, технічне переозброєння основного
технологічного устаткування
1. Виконати ремонти основного гірничо-транспортного і
дробильно-збагачувального устаткування на суму  20979,6 тис.грн. у
тому числі:
- устаткування   ДЗФ №1;



- устаткування  ДЗФ №2;
- тепловозів, думпкарів ЗДЦ;
- екскаваторів ЕКГ-8И, ЕКГ-4,6;
- горизонтально-фрезерного станка 6М82Г;
- залізничних колій Залізничного цеху;
- двигуни КТА-19, КТТА-38С.

2. Придбати нове обладнання на 22,2 млн.грн., у тому числі:
- насосний агрегат ЦН1000х180;
- компресора РА100;
- пластинчатий водо підігрівник ТП VS NT;
- грохота;
- вахтові автобуси.

3. Впровадити в дію телефону станцію "Искрател S1-2000".

4. Впровадити в дію систему АСКУЕ технічного обліку електричної
енергії.
5. Впровадити розвідку р.Кальміус в районі Північного кар'єру.

II. Організаційно-технічні заходи

1. Провести  заходи з метою зниження обсягів електроенергії, яка
використовується на водовідведенні Центрального та Жеголівського
кар'єрів. Річний економічний ефект - 1100 тис.грн.
2. Встановити робітникам технологічних змін безперервний 2-х змінний
4-х бригадний графік роботи. Річний економічний ефект - 577  тис.грн.

ІІІ. Фінансово-економічні заходи

1. Переглянути ціни на продукцію, що поставляється, і реалізовувати
її за цінами, не нижче собівартості.
2. За рахунок впровадження організаційно-технічних заходів, твердого
режиму економії й ощадливості матеріальних ресурсів, одержати
економію від зниження витрат на виробництво продукції в сумі 2,6
млн.грн., суму отриманої економії направити на поповнення оборотних
коштів і на розвиток виробництва.
4. З метою ефективного використання основних засобів зробити
реалізацію зайвого устаткування, не задіяного у виробничому процесі.

ІV. Заходів по зниженню собівартості продукції шляхом:
4.1. собівартість продукції планового року виходячи з нормативів і
умов планового року - 483342 тис. грн. 
4.2. зміни собівартості планового року в результаті впливу
техніко-економічних факторів, (зниження) всього: 9391 тис. грн. у
тому числі:
 -  покращення організації виробництва, праці і управління, всього:
2628 тис. грн.
    - поліпшення організації і обслуговування виробництва - 2628
тис.грн.
 -  розвиток виробництва та інші фактори, всього - 6763 тис.грн.

- зміни норм витрат матеріалів (шини, стрічка, долота) 854 тис.
грн.
    - оптимізація цін на покупні матеріали - 4164 тис. грн.



- зміни норм витрат електроенергії та стисненого повітря 1745
тис. грн.
4.3. собівартість продукції планового періоду з урахуванням
техніко-економічних факторів - 473951тис.грн.
4.4. товарна продукція в діючих цінах - 691705 тис.грн.
4.5. витрати на 1 грн. товарної продукції (коп) - 68,52 
4.6. зниження собівартості продукції, (%) - 1,9 

     Обсяг постачань продукції виробничо-технічного призначення -
вапняків  згідно з укладеними   договорами і контрактами за 12
місяців  2011 року, склав 5778 тис.тон.
     Основний обсяг продукції 97% відвантажений споживачам у
залізничний транспорт, інша частина - в автотранспорт споживачів.
     Експортні постачання продукції. З обсягу  відвантаженої і
поставленої продукції за 12 місяців             2011 року  451077 тон
або 7,8% спрямовані в країни СНД (Росія, Бєларусь, Молдова) по
експортним зобов'язанням.
     Оплата продукцiї проводиться безготiвково (100 %) Обсяг
бартерних операцій і взаємозаліків у реалізації продукції складає 0%.
Реалізовано товарної продукції (вапняку) у 2011 році на суму 669965
тис. грн.
   
     Основною товарною продукцiєю на ринку вапнякiв i доломiтiв є
флюсовi вапняки (звичайнi i доломитизованi), вапняки для виробництва
вапна (для будiвельної i хiмiчної промисловостi), вапняки для
цукрової промисловостi, доломiти для металургiї, для скляної
промисловостi i доломiти обпаленi. 
     
     Основнi ринку збуту пiдприємства є:
           Вапняк металург    Вапняк технолог.    Вапняк флюсовий
Щебень            Ітого
           Марка Ч,С          Марка А             Марка Т-1
           тис.тн. тис.грн.   тис.тн.  тис.грн.   тис.тн.  тис.грн.
тис.тн.  тис.грн. тис.тн. тис.грн.
Україна    3498    477960     547      57737      1193     91042
89       4426     5327    631165
Росія      0       0          -        -          131      12556
100      3844     231     16400
Білорусь   156     15294      -        -          -        -        -
-        156     15294   
Киргистан  -       -          -        -          58       5567     -
-        58      5567
Молдова, 
ПМР        6       1539       -        -          -        -        -
-        6       1539
Всього     3660    494793     547      57737      1382     109165
189      8270     5778    669965

  З 01.01.2011р. по 31.12.2011р. рудоуправлінням було відвантажено
споживачам   продукції   з  урахуванням   залізничного  тарифу   на
суму 796199 тис.грн, у тому числі в країни СНД, тобто Росію,
Бєларусь, на суму 38800 тис.грн.
  Вартість продукції відвантаженої і неоплаченої споживачами на
31.12.2011р. складає - 124168 тис.грн.



  У їхньому числі найбільш великі дебітори:
1.  ТОВ "Метінвест-Холдінг" - 6595 тис.грн.
2. ВАТ "Лисичанська сода" - 40 тис.грн.
3. ПАТ "ММК ім.Ільіча"     - 116731тис.грн.

     Основними споживачами флюсового вапняку за 2011 рiк були: 
- ММК iм. Iллiча - 2967 тис.тон;
- ПАТ Алчевський МК - 85,9 тис.тон;
- ТОВ "Агрофірма ім. Довженко" - 15,9 тис.тон;
- ТОВ Агорофірма "Добробут" - 28,1 тис. тон;
- ТОВ "Укрспецвапно" - 173,0 тис. тон;
- ТОВ ТФ "Тритон" - 12 тис. тон;
- ТОВ "Дніпровський ЗБМ" - 50,5 тис. тон;
- ТОВ "Метінвест Холдинг" - 396,2 тис.тон;
- ПП "ТД "Дніпр - Граніт" - 19,8 тис.тон;
- ТОВ "Схід - щебень" - 33,9 тис.тон;
- ТОВ "Схід - цемент" - 20,6 тис.тон;
- ПРАТ "ІНДУСТРІЯ - 48,3 тис.тон;
- ПАТ НКМЗ - 12,2 тис.тон;
- КП "Фірма "Азовбудматеріали" - 116,7 тис.тон;
- ВАТ "Кагарлицький цук.завод" - 11,2 тис.тон;
- "ЄМЗ Дніпроспецсталь" - 42,4 тис.тон;
- ПАТ Донбасенерго Старобешівська ТЕС - 30,5 тис.тон;
- ТОВ "Алкар" - 32,5 тис. тон;
- ТОВ "Аріс" - 11,1 тис. тон;
- ТОВ "Бриз інвест" - 72,6 тис. тон;
- ТОВ Група Агропродінвест" - 32,4 тис. тон;
- ТОВ "ЗЖК" - 12,1 тис. тон;
- ТОВ "Кривбассцемент" - 377 тис. тон;
- ТОВ "Куряжський ЗСВ" - 38,4 тис. тон;
- ТОВ "НПП Укрдніпротрейд" - 94,7 тис. тон;
- ТОВ "РЕАКТИВ" - 103 тис. тон;
- ТОВ "Спецмашсервiс" - 22,1тис.тон; 
- ТОВ "Югомет плюс" - 143,2 тис.тон;
- ТОВ ІПК "Полтавазернопродукт" - 24 тис.тон;
- ФОП "Левітан Ф. Р. - 74,2 тис.тон;
- ПП Фірма "Дала" - 65 тис.тон;
- iншi пiдприємства по Україні - 160,4 тис.тон. 
- За межi України - 451 тис.тон., у тому числi:
     - ТОВ "Снабтехімпорт" - 72 тис.тон;
     - ВАТ "Стройдеталь" (Росiя)  - 44 тис.тон.;
     - інші по Росії - 115 тис.тон.;
     - "Бiлоруський МЗ" (Бiлорусiя) - 156 тис.тон;
     - ТОВ "Каолта" (Кiргiзiя) - 58 тис.тон;
     - ВАТ "Молдавький МЗ" (Молдова) - 6 тис.тон.

     Товариство здiйснює свою дiяльнiсть у сферi видобутку корисних
копалин. Важливе значення має при цьому ефективне використання
мiнерально-сировинних ресурсiв України. З добуванням та використанням
корисних копалин пов'язано 48 вiдсоткiв промислового потенцiалу
України i до 20 вiдсоткiв її трудових ресурсiв. Цi показники
наближаються до показникiв розвинутих країн з потужною
гiрничодобувною промисловiстю, де зосереджено вiд 20 до 40 вiдсоткiв
загальних iнвестицiй та до 20 вiдсоткiв трудових ресурсiв. Бiльш як



третину експортного виторгу Україна отримує вiд реалiзацiї
мiнерально-сировинної продукцiї. Деякi кориснi копалини України
представленi унiкальними за запасами i якiстю сировини родовищами,
якi розташованi у досить сприятливих умовах для створення
гiрничопромислових комплексiв. В Українi у значних обсягах ведеться
добування нерудної металургiйної сировини (кварцитiв, флюсових
вапнякiв i доломiтiв). В умовах сьогодення темпи i масштаби
вiдтворення власної мiнерально-сировинної бази не задовольняють
потреби держави. Через нестачу коштiв обсяги геологорозвiдувальних
робiт скоротились у 3 - 4 рази. Важливе значення має комплексне
геологiчне вивчення територiї України та природних i антропогенних
змiн геологiчного середовища у режимi монiторингу. З урахуванням
загальносвiтових тенденцiй у використаннi корисних копалин основнi
проблемнi питання мiнерально-сировинної бази пов'язуються з такими
факторами: цiннiсть та невiдновлюванiсть природних мiнеральних
ресурсiв визначають необхiднiсть їх рацiонального та ощадливого
використання. Iнтенсивнi методи видобутку, переробки i споживання
корисних копалин на основi новiтнiх досягнень науки i технiки є
невiд'ємною складовою частиною загальносвiтової технiчної революцiї.
Розвиток якiсної металургiї як засiб пiдвищення мiцностi i
довговiчностi металевих виробiв призводить до зменшення видобутку
сировини на одиницю валового нацiонального продукту. Те саме
обумовлює впровадження бiльш ефективних технологiй переробки
мiнеральної сировини, збiльшення випуску металiв iз вторинної
сировини, економiю енергiї та енергоресурсiв, впровадження
синтетичних матерiалiв як замiнникiв металу тощо.
  В останнi 10 - 20 рокiв у країнах ринкової економiки
спостерiгається тенденцiя до беззастережного добування i переробки
найбагатших руд бiльшостi видiв мiнеральної сировини; незважаючи на
все повнiше i рацiональнiше використання добутої мiнеральної сировини
та продуктiв її переробки, загальний обсяг її споживання в країнах
ринкової економiки хоча й уповiльненими темпами, але продовжує
зростати. Досвiд розвинутих країн (Японiя, США, Пiвденна Корея,
Iталiя та iншi) свiдчить, що пiдвищення загального рiвня
соцiально-економiчного розвитку неминуче супроводжується збiльшеним
споживанням природної мiнеральної сировини. Його рiвень у розрахунку
на душу населення повiльно, але невпинно зростає, i ця тенденцiя, за
оцiнками фахiвцiв, збережеться у найближчi десятирiччя. Тому цi
країни продовжують збiльшувати iнвестицiї в геологiчну розвiдку на
своїх територiях. 
  Згiдно до затвердженої Верховною Радою України Загальнодержавної
програми розвитку мiнерально-сировинної бази України на перiод до
2011 року, яка спрямована на розвиток прiоритетних напрямiв
геологiчних дослiджень з метою забезпечення господарства України
гостродефiцитними видами власної мiнеральної сировини, основнi
напрями розвитку геологорозвiдувальних робiт неметалiчних корисних
копалин будуть спрямованi на забезпечення дiючих гiрничодобувних
пiдприємств такими видами мiнеральної сировини: неметалiчна - для
металургiї, вогнетривка, для гiрничо-хiмiчного та агропромислового
комплексiв, iнша нерудна сировина. 

     Виробництво вапняку має порiвняно низьку собiвартiсть. Воно
розмiщено практично в кожнiй областi України. У цукровiй
промисловостi вапняк використовується для одержання вапна для



очищення цукру. Основним постачальником для цукрової промисловостi на
ринку України є кар'єри, якi входять до складу об'єднання
"Укрцукоркамiнь", частка якого складає 41 %, частка ПРАТ
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" складає 25 %. Основними споживачами
флюсового вапняку (для виробництва будiвельного вапна) виступають
заводи з виробництва цегли i цементу. Також споживачами вапняку для
виробництва будiвельного вапна є пiдприємства хiмiчної та харчової
промисловостi України та Росiї.
     Щоб утриматись на ринку виробництра та реалiзацiї вапнякiв i
доломiтiв товариство планує i далi пiдвищувати хiмiко-технологiчнi
показники виробляємої продукцiї будь якого фракцiйного складу. 
     Таким чином, iснування конкуренцiї змушує пiдприємства постiйно
запроваджувати органiзацiйно-технiчнi, фiнансово-економiчнi та iншi
заходи по забезпеченню виконання виробничої програми, що приводить до
розвитку галузi вцiлому.  
      По кiлькостi типiв сировини, тобто за рiвнем диверсифiкованостi
потенцiйних споживачiв на першому мiсцi знаходиться ВАТ
"Докучаєвський ФДК", що виробляє бiльш 10 типiв вапнякової i
додаткової продукцiї. У зв'язку з тим, що ДФДК i ВАТ "Новотроїцьке
рудоуправлiння" є фактично монополiстами по виробництву вапняку
доломитизованого, доломiту сирого i доломiту обпаленого, а витрати на
видобуток цих вапнякiв такi ж, як на вапняк металургiйний звичайний,
цi пiдприємства мають можливiсть за рахунок зниження цiн на вапняк
металургiйний витiсняти ВАТ "Комсомольське РУ" з ринкiв збуту. У
Балаклавському рудоуправлiннi гiрничо-геологiчнi умови такi, що
видобуток вапняку ведеться без здiйснення розкривних робiт, що
дозволяє мати низьку цiну при реалiзацiї вапняку i цiнову перевагу за
рахунок рiзницi у вартостi залiзничних тарифiв. 

 Особливасті продукції (послуг емітента)
В інфраструктуру рудоуправління входить 37 цехів, у тому числі 21 -
основний.
  Видобувний комплекс: Північний кар'єр - проектна потужність 3000
тис. тонн сирого вапняку на рік, Південний кар'єр - проектна
потужність 5200 тис. тонн сирого вапняку на рік, Жеголівський кар'єр
- проектна потужність 5000 тис. тонн сирого вапняку на рік, виробнича
ділянка вибухових робіт, гірничотранспортного цех, залізничний цех.

  Переробний комплекс: дробильно-збагачувальна фабрика № 1 - проектна
потужність 7200 тис. тонн товарного вапняку на рік,
дробильно-збагачувальна фабрика № 2 - проектна потужність 2700 тис.
тонн товарного вапняку на рік.

  Допоміжний комплекс: автотракторний цех, ремонтно-механічний цех,
електроцех, енергоцех, ділянка технологічної диспетчеризації,
лабораторія хіміко-технологічного контролю, лабораторія охорони
повітряного і водного басейнів.

  Підприємство спеціалізується на видобудку, переробці флюсових
вапняків Каракубського родовища, яке приурочене до відкладень
турнейского і визейского ярусів нижнього карбону. На підставі
промислової товщі, що включає горизонти С1tс, С1td і С1vb+с,
залягають некондиційні вапняки і аргиллиты горизонтів С1tа, С1tb,
подстилаемые осадочно-вулканогенними відкладеннями devon і



гранітоїдами докембрію.
Промислова товща розділена на дві частини пачкою некондиційних
вапняків горизонту С1vа потужністю 6 м і перекрита кремнистыми
вапняками горизонту С1vd потужністю 35-45 м.
На розмитою поверхні карбону, в межах всього родовища залягають
палеогенові глини з уламками кременистих і карбонатних порід
потужністю від 0-70 м, рідше до 100 м, що перекриваються
четвертинними пісками та суглинками потужністю 2-15 м.
   Геологічна будова родовища характеризується субширотным ділянки з
падінням порід на північний схід, північний захід під кутами 10-12°,
рідше 20-40°. Моноклинальное залягання порід ускладнено пликативными
структурами більш високого порядку і мережею розривних порушень, що
зумовили блокове будова родовища.
   В межах родовища широко розвинений карст: зовнішній - у вигляді
воронок глибиною до 70 м (рідше 100 м), внутрішній - у вигляді
каверн, печер і порожнин неправильної форми. Всі карстові освіти, як
правило, заповнені бурими глинами з уламками кременів і карбонатних
порід. Внутрішня закарстованість становить 6,9-45,6%.При впровадженні
програмного продукту K-MINE були враховані специфіка
гірничо-геологічних умов відпрацювання родовища, а також вимоги
інструкції з геологічного обслуговування ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ".
   Фахівцями підприємства з допомогою системи щодня вирішується цілий
комплекс завдань: створення єдиної бази зйомок по всіх ділянках
родовища; обробка даних тахеометричної зйомки; підрахунок обсягів
виїмки і транспортування гірської маси, погашених запасів; визначення
і обліку втрат і засмічення корисних копалин; підрахунок залишків
підірваної гірської маси за кар'єру; ведення встановленої геологічної
документації; своєчасний облік стану і руху запасів корисних копалин;
розрахунок підготовлених і готових до виїмки запасів; розрахунок акта
маркшейдерського виміру; планування розвитку транспортних
комунікацій, підготовка ситуаційних і робочих планів, а також іншої
квартальної, піврічний і річний звітної документації.
   Використання геоінформаційної системи K-MINE на ПРАТ
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" дозволило: підвищити точність подання
геологічних і маркшейдерських даних за рахунок використання єдиної
бази по всіх ділянках родовища; підвищити точність розрахунків при
вирішенні технологічних завдань; оптимізувати планування гірничих
робіт; прискорити процес створення оперативної та звітної текстової і
графічної документації.
   Для виконання виробничої програми передбачається будівництво і
реконструкція автомобільних з'їздів і доріг по обріїв кар'єра і на
ярусах відвала.
   Вапняки обводнені припливом води 700-800м3/год. Для відкачування
води застосовуються водоотливные установки, обладнані насосами
Д1250х125 здійснюють відкачування на денну поверхню вступника
припливу в обсягах 18000м3/добу зі скиданням у річку Кальміус.
Діаметр труб становить 420мм. Захист кар'єра від поверхневих вод
здійснюється нагорными каналами.
    Всього на відвалі Жеголевского кар'єра передбачається
розтошованість 1657 тис./м3 порожніх порід.   Розтин порід зі всіх
горизонтів розміщується у внутрішньому відвалі, розташованому на
південно-західної стороні ділянки.
    Вивезення порожніх порід у відвал здійснюється по існуючих



транспортних комунікацій.
    Розпушування скельного масиву корисних копалин і розкривних порід
проводиться буропідривним способом. Бурові роботи ведуться з
застосуванням верстатів шарошкового буріння марки ШИН-250МН. Як
вибухових матеріалів застосовується гранулотол, грамманит 79/21,
амоніт 6зв, найпростіші вр типу КС-1 компалайт.
    Зарядка вибухових свердловин проводиться механізованим способом.
Переробка сировини здійснюється на дробильно-збагачувальних фабриках
ДЗФ-№1 і ДЗФ-№2 із застосуванням циклічно-потокової технології.
    З 2010 року в рудоуправлінні введено в дію цех по виробництву
цегли та тротуарної плитки, де використовуються відходи виробництва
вапняку.
    На 2011 рік заплановано провести 5 млн. 770 тис. тонн товарного
вапняку. Для виробництва планових обсягів товарної продукції
рудоуправлінню необхідно виконати 5390 тис. кубометрів розкривних
робіт.
   Усі наведенні вище фактори видобудку сировини, обробки та
доведення її до стадії готової продукції дозволяють випускати якісну
та конкурентноспроможню продукцію.  
   Кількість постачальників за основними видами сировина та
матеріалів, що займають більше 10% в загальному об`ємі постачання, а
саме: ТОВ "Укрспецхіім", ТОВ  "ПАП "Пава", ПП Ельпіда, ТОВ "Дон
парітет ЛТД", ТОВ "Укрзабезпечення", ДП "Донбас-Белаз-Сервис", ТОВ
"Дондизельсервіс", ТОВ "Завод Ркет", ПП "Донецькметалозбут", КП
"Шосткінський казенний завод "Імпульс", ТОВ "УТД "Белшина", ТОВ
"Трансексім", ТОВ "Донобленергозбут", ТОВ "Дон-Термінал", ТОВ "ТНК-РВ
Коммерс", ПАТ "Укртатнафта", Рубежанський казенний хімзавод "Заря",
ТОВ "Бізнес-Трейд-Плюс", ПАТ "ММК ім. Ілліча"

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
     Протягом 2007 року пiдприємство здiйснило капiтальних iнвестицiй
на придбання  (виготовлення) основних засобiв на суму 14300 тис.грн.
Введено в експлуатацiю було основних засобiв на суму 16866 тис.грн.,
з них:
- капiтальне будiвництво, реконструкцiя, модернiзацiя основних
засобiв - 2317 тис.грн.;
- придбання основних засобiв - 14300 тис.грн.
- оприбутковано надлишкiв - 243 тис.грн.
- отримано безкоштовно - 6 тис.грн.
Також було здiйснено капiтальне будiвництво на суму 9835 тис.грн.
Протягом 2007 року вiдбулося вiдчуження основних засобiв:
- лiквiдацiя по первiснiй вартостi - 16895 тис.грн., по залишковiй
вартостi - 405 тис.грн.
- безкоштовна передача по первiснiй вартостi - 153 тис.грн., по
залишковiй вартостi - 153 тис.грн.
- реалiзацiя по первiснiй вартостi - 5424 тис.грн., по залишковiй
вартостi - 1269 тис.грн. (причиною продажу був поганий технiчний стан
та вiдсутнiсть коштiв для здiйснення ремонту);
Також вiдбулося списання  сумнiвної  та  безнадiйної  дебiторської
заборгованостi у сумi 317 тис.грн., у тому числi:  
- за  рахунок  коштiв  резерву сумнiвних боргiв - 297 тис.грн.;
- шляхом вiднесення на поточнi витрати - 20 тис.грн.



Сума списаних протягом року нелiквiдних запасiв склала 535 тис.грн.
Дооцiнка та уцiнка запасiв, а також незавершеного будiвництва
протягом останнiх 5 рокiв не здiйснювалась.

     Протягом 2008 року пiдприємство здiйснило капiтальних iнвестицiй
на придбання  (виготовлення) основних засобiв на суму 23573 тис.грн.
Введено в експлуатацiю було основних засобiв на суму 31576 тис.грн.,
з них:
- капiтальне будiвництво, реконструкцiя, модернiзацiя основних
засобiв - 6398 тис.грн.;
- придбання основних засобiв - 25170 тис.грн.
- оприбутковано надлишкiв - 8 тис.грн.
Також було здiйснено капiтальне будiвництво на суму 6655 тис.грн.
Протягом 2008 року вiдбулося вiдчуження основних засобiв:
- лiквiдацiя по первiснiй вартостi - 11938 тис.грн., по залишковiй
вартостi - 32 тис.грн.
- безкоштовна передача по первiснiй вартостi - 11 тис.грн., по
залишковiй вартостi - 9 тис.грн.
- реалiзацiя по первiснiй вартостi - 895 тис.грн., по залишковiй
вартостi - 139 тис.грн. (причиною продажу був поганий технiчний стан
та вiдсутнiсть коштiв для здiйснення ремонту);
Також були здiйсненi капiтальнi iнвестицiї на придбання
(виготовлення) нематерiальних активiв на суму 642 тис.грн. Всi вони
були введенi в експлуатацiю.
Сума безоплатно переданих протягом року запасiв склала 3281 тис.грн.
Суми списаної дебiторської заборгованостi були не суттєвi.

     Протягом 2009 року пiдприємство здiйснило капiтальних iнвестицiй
на  придбання  (виготовлення) основних засобiв на суму 10749 тис.грн.
Введено в експлуатацiю було основних засобiв на суму 17317 тис.грн.,
з них:
- капiтальне будiвництво, реконструкцiя, модернiзацiя основних
засобiв - 3266 тис.грн.;
- придбання основних засобiв - 13781 тис.грн.
- оприбутковано надлишкiв - 269 тис.грн.
- безкоштовно отримано - 1 тис.грн.
Також було здiйснено капiтальне будiвництво на суму 8635 тис.грн.
Протягом 2009 року вiдбулося вiдчуження основних засобiв:
- лiквiдацiя по первiснiй вартостi - 5332 тис.грн., по залишковiй
вартостi - 45 тис.грн.
- реалiзацiя по первiснiй вартостi - 228 тис.грн., по залишковiй
вартостi - 85 тис.грн. (причиною продажу був поганий технiчний стан
та вiдсутнiсть коштiв для здiйснення ремонту);
Також були здiйсненi капiтальнi iнвестицiї на придбання
(виготовлення) нематерiальних активiв на суму 90 тис.грн. Всi вони
були введенi в експлуатацiю.
Сума безоплатно переданих протягом року запасiв склала 3514 тис.грн.
Суми списаної дебiторської заборгованостi були не суттєвi.

Дооцiнка та уцiнка запасiв, а також незавершеного будiвництва
протягом останнiх 5 рокiв не здiйснювалась.

    Протягом 2010 року Підприємство здійснило капітальних інвестицій
на придбання (виготовлення) основних засобів на суму 3571 тис.грн.



Введено в експлуатацію було основних засобів на сумму 10898 тис.
грн., з них:  
- капітальне будівництво, реконструкція, модернізація основних
засобів - 6970 тис. грн.
- придбання основних засобів - 3650 тис. грн.
- оприбутковання надлишків - 278 тис. грн.
Також було здійснено капітальне будівництво на суму 7221 тис. грн.
Протягом 2010 року відболося відчуження основних засобів:
- ліквідація по первісній вартості - 16254 тис. грн., по залишковій
вартості - 84 тис. грн.
Також були здійсненні капітальні інвестиції на придбання
(виготовлення) нематеріальних активів на суму 2 тис. грн. Всі вони
були введені в експлуатацію.
Суми списаної дебіторської заборгованості були не сутттєві.
 
    Протягом 2011 року Підприємство здійснило капітальних інвестицій
на придбання (виготовлення) основних засобів на суму 20346 тис.грн.
Введено в експлуатацію було основних засобів на сумму 20693 тис.
грн., з них:  
- капітальне будівництво, реконструкція, модернізація основних
засобів - 14656 тис. грн.
- придбання основних засобів - 5897 тис. грн.(насоси, паливно
роздаточна колонка, монітори, комп`ютери, водооборгівач, автомобіль
ГАЗ - 2352, автомобіль  АС-И-220695-сп8, автомобіль  Ніва, сходи,
водообігрівач, авоторадиостанія, перфоратор, нансос для опалення,
грохот)
- оприбутковання надлишків - 140 тис. грн.
Також було здійснено капітальне будівництво на суму 5853 тис. грн.
Протягом 2011 року відболося відчуження основних засобів:
- ліквідація по первісній вартості - 4371 тис. грн., по залишковій
вартості - 1 тис. грн.
   - які увійшли  до  статутного фонду:
   по первісній вартості - 78 тис. грн., по залишковій вартості - 1
тис. грн.
- зняте приватизоване житло з балансу:
   по первісній вартості - 4293 тис. грн., по залишковій вартості - 0
тис. грн.
   Також були здійсненні капітальні інвестиції на придбання
(виготовлення) нематеріальних активів на суму 2 тис. грн. Всі вони
були введені в експлуатацію.

Суми списаної дебіторської заборгованості складає 199 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
     Виробничi потужностi пiдприємства дозволяють видобувати 7,2
млн.тн.(5666 тис.тн.товарної продукції) вапняку на рiк.
     Ступень використання основних засобiв - 79 %, тобто основнi



засоби використовуються на не повну потужнiсть.
     Строки використання основних засобiв:
  - будiвлi та споруди - 4-30 рокiв;
  - машини та обладнання - 3-25 рокiв;
  - транспортнi засоби - 3-11 роки;
  - iншi - 1-7 рокiв.

Найбільш суттєвими в структурі основних засобів є:
Виробничого призначення:
- будівлі - 396 одиниць;
- споруди - 811 одиниці;
- передавальні пристрої - 325 одиниць;
- автомобілі БЕЛАЗ - 41 одиниць;
- бурові станки - 9 одиниць;
- екскаватори кар'єрні - 30 одиниць.
Невиробничого призначення:
- Цех громадського харчування та торгівлі (Ресторан "Вікторія" та
кафе "Бебі-бар")
- Житлово-комунальний відділ (готель, гуртожиток, контора, цех
громадського харчування та торгівлі)
- Плавбасейн 
- Профілакторій "Хвиля"
- Стадіон "Горняк"
- Дитяча установа оздоровлення та відпочинку
- База відпочинку "Парус"
- База відпочинку "Камишеваха" (УРХИО)
- Здравпункт
- Цивільна оборона
- Парк культуры та відпочинку
- ДОСААФ
- Житлово-комунальний відділ (Майстерні)
- Дитсадок  № 3
- Дитсадок  № 1
- Житлово-комунальний відділ (Меморіал "Братська могила")
- Ділянка рекультивації та озелененіння)
- Палац  культури ім. Леніна
- Відділ по зв'язках з громадскістю (редакция)
- Кінотеатр

     Основнi засоби утримуються за рахунок власних коштiв.
     Більша частина основних засобів знаходяться на територiї
пiдприємства та в межах мiста Комсомольське. База відпочинку
Камишеваха  знаходиться за містом Комсомольське близ 5 км. від селища
Роднікове (вул. Камишеватське водосховище). Основні фонди ДЗФ № 2
знаходиться близ селища Роздольне та відноситься до Роздольненської
селищної ради.

     На кiнець року в оперативнiй орендi знаходяться основнi засоби:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої:
     - по первiснiй вартостi - 6093 тис.грн.;
     - по залишковiй вартостi - 2846 тис.грн.
- машини та обладнання:
     - по первiснiй вартостi - 1072 тис.грн.;
     - по залишковiй вартостi - 67 тис.грн.



- транспортні засоби:
     - по первiснiй вартостi - 111 тис.грн.;
     - по залишковiй вартостi - 105 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар:
     - по первiснiй вартостi - 515 тис.грн.;
     - по залишковiй вартостi - 13  тис.грн. 
- Інші основні засоби:
     - по первiснiй вартостi - 18 тис.грн.;
     - по залишковiй вартостi - 0  тис.грн. 

     Пiдприємством з орендарями були укладенi договори оренди:

№ договору Дата складання     Орендар                     Кiлькiсть,
Плата за мiсяць, Дата закiнчення
                                                               од.
грн.        договору
841           04.11.2010   Виконком Комсомольської мiськради    1
590,77        31.11.2013
5263          08.12.2010   Комсомольська мiська лiкарня         7
1548,60        08.12.2011
906           16.11.2011   ТОВ Бон Апетит                       1128
1166,67        30.11.2012
5494-11223А/2009 22.11.09  ТОВ "Сервiс-Iнвест"                  54
1552,03        22.10.2012
3314 01/2009  02.11.2009   Старобешiвське вiддiл.збербанку      1
241,72        01.01.2012
1000          20.12.2011   ТОВ "КАСКАД-КР"                      50
40,00        20.12.2011
840/3317      03.11.2010   УГППС Укрпочта                       1
676,20        31.10.2013  
911           18.11.2011   ФЛП Пефтиц И.Д.                      3
1154,00        18.12.2012      

     За умовами цих договорiв оренди орендар повинен за свiй рахунок
проводити технiчне i профiлактичне обслуговування, капiтальний i
поточний ремонт орендованих основних засобiв з метою пiдтримки їх в
належному технiчному станi.

     Станом на 31.12.2011 р. на  балансі   Підприємства знаходяться
повністю  замортизовані  основні  засоби  первісною  вартістю  67579
тис.грн.   
     Також на 31.12.2011 р. у Підприємства враховується основні
засоби, щодо яких пе-редбачені чинним законодавством обмеження права
власності,  первісна вартість  яких складає 19907 тис. грн., зі
зносом 19907 тис. грн. До складу цих основних засобів увійшли основні
засоби  невиробничої  сфери,  які  не  увійшли  до  статутного  фонду
під  час  корпоратизації.
     Підприємство використовує у своїй діяльності  основні засоби, що
взяті в операцій-ну оренду, вартість яких  складає 8749 тис. грн.
(транспортні засоби, нерухомість, обладнання б/в Парус, будівлі
магазину та кулінарії)
   
     З метою надання рекомендацій відносно значення справедливої



вартості  оцінюваль-них основних засобів Підприємства компанією
"Ернст енд Янг" була проведена переоцінка об'єктів основних засобів,
незавершеного будівництва та обладнання до установки станом на
31.12.2010 р. 
                    Балансова вартість              Справедлива
вар-тість            Дооцінка (уцінка)
                    станом на 31.12.2010 р.тис.грн. станом на
31.12.2010 р, тис.грн. тис.грн.
- Будівлі                        13482                   65992
52510
- Споруди                        22797                   65900
43103
- Машини та обладнання           19597                   96664
77067
- Транспорт                      25958                   217064
191106
Всього активи в експлуатації     81834                   445620
363786

     Товариство орендує 11 одиниць основних засобiв. На балансi
Товариства цi основнi засоби не враховуються, знос не нараховується.
     Даннi по дiючим орендним угодам:
- орендодавець ВАТ "ММК iм. Iллiча" 
№ договору         Дата складання     Предмет оренди
Плата за мiсяць, грн.
116                 17.01.2011              БЕЛАЗ (3 од.)
35596,80
117                 17.01.2011              БЕЛАЗ (3 од.)
56217,60
118                 17.01.2011              А/м "Фольксваген"
1142,52
115                 17.01.2011              Автобуси (2 од.)
1287,12
274                 01.04.2011              нерухомость та 
                                            обладнення б/в "Парус"
13117,15
- орендодавець КГДУ
311                 01.04.2010              будівля "Кулінарія"(1 од)
1926,79
310                 01.04.2010              будівля магазину "Мрія"
2693,32  

     Всi договори оренди укладаються строком до кiнця календарного
року. По закiнченню строку дiї договору оренди за згодою сторiн
укладаються додатковi угоди до договору оренди строком на один рiк.
     За умовами цих договорiв оренди Товариство повинно за свiй
рахунок проводити технiчне i профiлактичне обслуговування,
капiтальний i поточний ремонт орендованих основних засобiв з метою
пiдтримки їх в належному технiчному станi.

     Видобувна промисловiсть негативно впливає на екологiчний стан
регiону: забруднює повiтря i воднi об'єкти.
     Пiдприємство сплачує збiр за забруднення навколишнього
середовища. Згiдно податкового розрахунку збору за 2011 рiк фактичнi



обсяги викидiв, використаного пального, скидiв, розмiщення вiдходiв
склали:
   - стаціонарні джерела забруднення:
- двоокис вуглецю - 6618,88 тн.
- заліза окис (тв. речовини - 0,057 тн.
- марганець та його сполуки - 0,0055 тн.
- мідь і окис ІІ кл. - 0,00025 тн.
- нікель металевий - 0,000052 тн.
- свинець та його сполуки - 0,000001 тн.
- цинку окис (тв. речовини)- 0,00175 тн.
- хром шестивалентний - 0,0018 тн.
- азот двуокис - 12,039713 тн.
- сірчана кислота ІІ кл. - 0,000023 тн.
- кремнію діоксид (тв. речовини) - 0,00051 тн.
- арсен та його сполуки - 0,000704 тн.
- сажа - 0,00545 тн.
- ангідрід сірчаний - 45,754714 тн.
- вуглецю окис - 11,153863 тн.
- фторіди газообразні з`єднання - 0,00062 тн.
- метан (вуглеводні) - 0,105947 тн.
- ксилол (вуглеводні)- 0,07595 тн.
- бензин (вуглеводні) - 0,38828 тн.
- масло мін.нафтан. (вуглеводні) - 0,002333 тн.
- уфйтспірит (вуглеводні) - 0,03125 тн.
- вуглеводні гран С12-С19 (вуглеводні) - 0,8344 тн.
- пил неорганічний (ш.ц.) (тв. речовини) - 0,0662 тн.
- емульсол - 0,0006 тн.
- зависливі речовини (пил абразивно-мет) (тв. речовини)- 0,084225 тн.
- зависливі речовини (тв. речовини) - 77,411817 тн.
- оксид діазоту - 0,028631 тн.
- етилен - 0,105353 тн.
- спирт етиловий - 0,054263 тн.
- фенол - 0,008198 тн.
- хрому трехвалент. з`єднання у перерахунку на Сr-3+ - 0,001233 тн.
- водород хлористий (HCL) - 0,000038 тн.
- фторіди гарно розчиненні неорганічні (фторід та гекс. натрію) -
0,000676 тн.
- фторіди погано розчиненні неорганічні (фторід алюмінію та кальцію)
- 0,000995 тн.
- керосин (вуглеводні) - 0,000078 тн.
- завислі речовини пил дерев.(тв. речовини) - 0,0345 тн.
- завислі речовини пил вугляного концентрату - 0,16525 тн.
  - скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти:
- завислі речовини - 24,252 тн.
- БСК - 8,342 тн.
- ХСК - 39,86 тн.
- хлориди - 621,055 тн.
- сульфати - 2160,793 тн.  
- амоній - 0,291 тн.
- нітрати - 36,024 тн.
- нітріти - 0,247 тн.
- залізо - 0,17 тн.
- фосфати - 4,641 тн.
  - розмаіщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи



на об`єктах:
- сухі відходи збагачення вапняку, відвал ДЗФ - 1 (малонебезпечні
нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості ІV кл) - 8714,905
тн.
- сухі відходи збагачення вапняку, відвал ДЗФ - 2 (малонебезпечні
нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості ІV кл) - 162729,961
тн.
             
    З урахуванням вимог ДСТУ-II ONSAS 18001:2006 в рудоуправлінні
введена в дію система управління безпекою та гігієною праці (СУБ і
ГТ). Вона інтегрована в загальну систему управління підприємством.

Положення про СУБ і ГТ встановлює політику, цілі та завдання і
принципи функціонування, встановлює єдину систему взаємодії та
діяльності директорів, керівників структурних підрозділів та інших
посадових осіб з питань охорони праці:

   - Цільові завдання та функції структурних підрозділів;
   - Обов'язки посадових осіб;
   - Порядок планування профілактичної роботи;
   - Систему контролю за станом охорони праці і дотриманням
працівниками вимог правил, норм та інструкцій з охорони праці;
   - Порядок організації обліку та звітності про проведену в
структурному підрозділі і в цілому в рудоуправлінні профілактичній
роботі з охорони праці;
   - Аналізу станів умов і безпеки праці у виробничих підрозділах;
   - Оцінки ефективності функціонування СУБ і ГТ;
   - Основні положення економічного регулювання і мотивації роботи з
охорони праці.

  Для зменшення викидів на дробильно-збагачувальних фабриках
передбачено зрошення гірничої маси на всіх етапах переробки, та
поліпшення ефективності роботи пилогазоочисних установок шляхом
проведення планово-попереджувальних ремонтів і лабораторних
вимірювань.
  Буропідривні роботи в кар'єрах проводяться тільки із застосуванням
сучасних технологій і використанням нового виду вибухівки. Для
зменшення викидів пилу постійно ведеться зрошення кар'єрних доріг,
екскаваторних вибоїв та боротьбу з пилом при бурінні свердловин.
 Для зменшення та контролю викидів від двигунів внутрішнього згоряння
автоколони обладнані контрольно-регулювальними постами для
вимірювання димності і вмісту СО у відпрацьованих газах автомобілів.
 З семи котелень, шість працюють на екологічно чистому паливі -
природному газі. Для зниження викидів в атмосферу котельня АТЦ
переведена з пічного палива на електрообігрів. З метою економії
палива, а, отже, зменшення викидів, ведеться впровадження
утилізаторів тепла димових газів на котельні енергоцеху № 1 та
реконструкція котельні ДОФ № 2 з переведенням котлів на водогрійний
режим.
 З метою збереження водних ресурсів в ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ» використовуються замкнуті втовкмачувати цикли,
будуються споруди з очищення промислових стічних вод, оснащені
сучасним обладнанням. При цьому вода, яка скидається після очищення,
в 4 рази чистіше річковий і по ряду показників чистіше, ніж та, що



тече з водопровідного крана. Близько 10 років на підприємстві існує
служба охорони навколишнього природного середовища, яка займається
питаннями дотримання природоохоронного законодавства. У
підпорядкуванні ОООСіР знаходиться відомча лабораторія охорони
повітряно-водного басейну, оснащена найсучаснішим
контрольно-вимірювальним обладнанням, а також ділянка рекультивації
та озеленення.
  Щоб зменшити вилучення земель з сільськогосподарського користування
і виключити забруднення атмосферного повітря виділенням пилу породних
відвалів, в Комсомольському рудоуправлінні практикується перехід із
зовнішнього відвалоутворення на внутрішнє, з наступною
рекультивацією. Перший, гірничотехнічний етап рекультивації -
заповнення виробленого простору кар'єру порожніми породами до рівня
поверхні. Через деякий час наноситься умовно-родючий шар землі. Потім
настає етап біологічної рекультивації - на підготовлений грунт
висаджуються однорічні саджанці дерев: акації, ясена, сосни та інших,
які добре переносять посуху і менш вимогливі до складу грунту. Якщо ж
зверху, на вирівняну горизонтально поверхню укласти шар чорнозему -
колишній кар'єр можна використовувати в сільському господарстві, а
значить - десятки гектарів земель знову перетворяться на родючі поля.
 У 2011 році в рудоуправлінні приступили до реалізації корпоративних
проектів і стандартів з безпеки праці, таких процедур як «Положення
про Центральну комісію з ОТПБ і ООС», «Порядок інформування про
сталися нещасні випадки, аварії та інциденти», «Аналіз безпечного
виконання робіт», «Аудити безпеки». При центральній комісії
рудоуправління з ОП ПБ і ООС створені підкомісії за напрямами.
 У 2011 роцi вiдбулося зниження плати за забруднення навколишнього
середовища за рахунок зменшення обсягiв вiдходiв, якi складуються та
за рахунок зменшення скиду стічних вод в поверхневі водойми.
Складування вiдходiв вiдбувається у вiдпрацьовану площину кар'єрiв.
     Для зменшення негативного впливу на навколишне природне
середовище пiдприємство вживає природоохоронні заходи згідно з діючим
законодавством.

    Пiдприємство здiйснює капiтальне будiвництво власними силами за
рахунок власних коштiв. Вартiсть незавершеного будiвництва станом на
31.12.2011 р. складає 19501 тис.грн., у тому числi:
№ п/п     Найменування                                       Сума
тис.грн.
                               Промислова група
1.       Циклічно-поточна технологічна мережа                   4677
2.       Очищувальні споруди  Транспортного цеху                1724
3.       Дробильно-сортирувальний комплекс                        45

4.       Реконструкція:
4.1.   огородженя комбіната                                    261
4.2.   пост залізничного цеху                                  276

4.3.   корпус первічного дробленія фабрики ДОФ-1                93
4.4.   водовод Жегол.к-ра                                     1088
5.       Обладнення для дробилки(монтаж)                        5670
6.       Родніковське родовище (ПДР)                            4811
7.       Виготовлення ОЗ:
7.1       сейф металевий 1 шт                                       3



7.2       пічь металева 3 шт                                        8
7.3       стенд шиномонтажа 1 шт                                   30
7.4       трубогиб 1 шт                                            14
7.5       навес 1 шт                                                6

8.        Жеголевский карьер 2 черга (ПДР)                        717
Всього по промисловій групі:                                    19432
                                Непроміслова група
1.       Реконструкція (стадіон "Трибуни захисного поля" )        52

2.        Виготовлення ОЗ:
2.1       навес 1 шт                                                9
2.2       барна стійка 1 шт                                         8
Всього непромислова група                                          69
Разом станом на 31.12.2011 р.                                   19501

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
     Найбiльш суттєвими проблемами, якi негативно впливають на
дiяльнiсть пiдприємства є:
- економiчна нестабiльнiсть, змiни у законодавствi та оподаткуваннi,
iнфляцiйнi процеси в економiцi України;
- невиконання обсягу вскришних робiт;
- вiдволiкання коштiв на утримання соцiальної сфери;
- вiдсутнiсть мiст вiдпочинку та оздоровлення робiтникiв, потреби у
наявностi житла;
- старе обладнання;
- зрiст цiн на електроносiї.
    Ступiнь залежностi Товариства вiд законодавчих та економiчних
обмежень досить високий.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Пiдприємством за 2011 рiк було нараховано штрафiв на суму 78
тис.грн., у тому числi:
     - штрафи за пошкодження вагонів - 18 тис.грн.;
     - штрафи за невиконання плана перевезень - 5 тис.грн.;
     - штрафи за невірне оформлення залізничних квітанцій - 9
тис.грн.;
     - штрафи за неочистку ходових частин вагонів - 3 тис.грн.;
     - штрафи за простій вагонів - 2 тис. грн;
     - штрафи за простій незамитованих вагоніів - 32 тис. грн.;
     - штрафи по перевiрки по ФСС - 5 тис. грн;
     - штрафи по УОПТ - 4 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
     Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувалося шляхом
самофiнансування i характеризується наявнiстю робочого капiталу. 
     Отриманi  значення коефiцiєнту покриття показують, що на початок
та  кiнець року на кожну одиницю короткострокових зобов'язань
приходилося вiдповiдно 1,83 та 1,7 грошових одиниць оборотних
засобiв. Значення коефіцієнту покриття  на обидві дати відповідає



нормативу. 
     Значення коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi, як на  кiнець,  так
i  на  початок  звiтного  року    знаходиться в межах нормативу,  що
свiдчить  про можливiсть  погасити  коростроковi  зобов'язання  за
рахунок грошових коштiв у повному обсязі. 
     Аналiз  показує,  що  власнi  кошти  на  початок  та  на кiнець
звiтного  перiоду  складають   вiдповiдно  63 %  i  54 %  у загальнiй
вартостi пiдприємства,  тобто  ступiнь фiнансової автономностi
вiдповiдає  орiєнтованому  значенню  коефiцiєнту.
     Значення  коефiцiєнту структури капiталу  на  початок року
(0,44) і  на  кiнець  року (0,7)  є  достатнім   для  гарантування
захищеності  інтересів  інвесторів  та  кредиторів.

      На кiнець року сума робочого капіталу складає 113250 тис.грн.
Тобто пiдприємство на кiнець року має в розпорядженнi значну суму
робочого капiталу (власних оборотних коштiв), що є достатнiм для
прозоростi у вiдношеннях з клiєнтами, банками та потенцiальними
капiталовкладниками. Таким чином, наявнiсть у пiдприємства робочого
капiталу означає не тiльки його спроможнiсть сплатити власнi поточнi
борги, а i наявнiсть можливостей для розширення дiяльностi та
iнвестування.

     Можливим  шляхом покращення лiквiдностi є скорочення
кредиторської заборгованостi.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
     В 2011 роцi Товариство виконало всi укладенi договори. В кiнцi
2011 року були складенi договори, від виконання яких у 2012 році
планується отримати дохід у сумі 706796 тис.грн. та отримати прибуток
у сумі 69673 тис. грн.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
 З метою зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення
виробництва пiдприємством був розроблений перспективний план заходiв
з забезпечення виконання виробничої програми у 2012 роцi, який
складається з:
I. Реконструкція, технічне переозброєння основного
технологічного устаткування
1. Виконати ремонти основного гірничо-транспортного і
дробильно-збагачувального устаткування на суму  20979,6 тис.грн. у
тому числі:
- устаткування   ДЗФ №1;
- устаткування  ДЗФ №2;
- тепловозів, думпкарів ЗДЦ;
- екскаваторів ЕКГ-8И, ЕКГ-4,6;
- горизонтально-фрезерного станка 6М82Г;
- залізничних колій Залізничного цеху;
- двигуни КТА-19, КТТА-38С.

2. Придбати нове обладнання на 22,2 млн.грн., у тому числі:
- насосний агрегат ЦН1000х180;



- компресора РА100;
- пластинчатий водо підігрівник ТП VS NT;
- грохота;
- вахтові автобуси.

3. Впровадити в дію телефону станцію "Искрател S1-2000".

4. Впровадити в дію систему АСКУЕ технічного обліку електричної
енергії.
5. Впровадити розвідку р.Кальміус в районі Північного кар'єру.

II. Організаційно-технічні заходи

1. Провести  заходи з метою зниження обсягів електроенергії, яка
використовується на водовідведенні Центрального та Жеголівського
кар'єрів. Річний економічний ефект - 1100 тис.грн.
2. Встановити робітникам технологічних змін безперервний 2-х змінний
4-х бригадний графік роботи. Річний економічний ефект - 577  тис.грн.

ІІІ. Фінансово-економічні заходи

1. Переглянути ціни на продукцію, що поставляється, і реалізовувати
її за цінами, не нижче собівартості.
2. За рахунок впровадження організаційно-технічних заходів, твердого
режиму економії й ощадливості матеріальних ресурсів, одержати
економію від зниження витрат на виробництво продукції в сумі 2,6
млн.грн., суму отриманої економії направити на поповнення оборотних
коштів і на розвиток виробництва.
4. З метою ефективного використання основних засобів зробити
реалізацію зайвого устаткування, не задіяного у виробничому процесі.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
     Згiдно договору купiвлi-продажу пакету акцiй ВАТ "Комсомольське
рудоуправлiння" за конкурсом № КПП-511 вiд 18.05.2007 р. у складi
обов'язкiв покупця (ВАТ "ММК iм.Iллiча") в iновацiйно-iнвестицiйнiй
дiяльностi Товариства є промислове освоєння Родникiвського родовища
флюсових вапнякiв шляхом фiнансування придбання лiцензiї на право
виконання розвiдувальних робiт (детальна розвiдка) протягом 2006-2010
рокiв, а також промислове освоєння родовища дiлянки "Дальня"
(гранiтна сировина та базальти) шляхом фiнансування робiт до етапу
проекту розробки родовища протягом 2006-2010 рокiв. На виконання умов
договору ВАТ "ММК iм.Iллiча" у 2008 році перерахувало на баланс ВАТ
"Комсомольське рудоуправлiння" 2600 тис.грн.535 тис. грн. було
використано на придбання спеціального дозвілу на користування надрами
Родниківське родовище Східна ділянка з одночасним включенням цієї
суми до складу дохідів поточного періоду, 3 тис.грн. було використано
на пакет аукціонної документації Ділянка "Дальня" на кінець 2010 року
у Підприємства залишилось не використано коштів на вказані цілі 2062
тис. грн.

     Протягом 2010 року пiдприємство використало 236 тис.грн. на
дослiдження та розробки, у тому числi:



- науково-технiчнi роботи з технології переробки вскришних робіт - 2
тис.грн.;
- науково-технiчнi роботи з коректир технічного меж Центрального к-ра
- 135 тис.грн.;
- науково-технiчнi роботи з розробки технічних вимог по вапнякам всіх
фракцій - 99 тис. грн.;
- георозвідувальні роботи - 1651 тис. грн.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
   Юридичною службою за 2011 рік надіслано до боржників:
- 42 претензії на загальну суму 2970974,54 грн. ( з яких 5 претензій
в сумі 1334295,32 грн. визнані боржниками повністю).
До ПрАТ "Комсомольське рудоуправління" заявлено :
-13 претензій на суму 502398,47 грн. (з яких дві претензії на суму
25449 грн. підприємством задоволені).
2. Підготовлено та надіслано до суду:
-64 заяви про видачу наказів на утримання заборгованості за надані
послуги з теплової енергії на суму 148209,42 грн. (з яких 11
задоволено, 53 знаходяться на розгляді суду);
-3 позови з господарських та адміністративних справ на суму 8511 грн.
(з яких 1 позов на суму 1711 грн.90 коп. господарським судом
задоволено, в 2-х адміністративних позовах на суму 6800 грн.
адміністративним судом відмовлено);
-1 цивільний позов у кримінальні справі на загальну суму 11088 грн.
позов задоволено.
3. До ПрАТ "Комсомольське рудоуправління" заявлено :
-17 позовів в господарських, цивільних та адміністративних справах на
суму  243405.18 грн. (з них 7 позовів судами задоволено, в задоволені
10 позовів відмовлено);
-4 апеляційних скарги на рішення та ухвали господарського та
районного суду (скарги задоволені  судоми в повному обсязі);
-1 касаційна скарга до Вищого адміністративного суду (знаходиться на
розгляді суду).
4.  Надіслано до відділів виконавчої служби 34 виконавчих документи
на суму 183634.73 грн. про примусове виконання судових рішень щодо
стягнення на користь підприємства з юридичних та фізичних осіб
заборгованості.
5.  Юрисконсультами ЮВ прийнято участь в 129 судових засіданнях при
розгляді справ в адміністративних, господарських  судах та судах
загальної юрисдикції.
6.   Перевірено на предмет відповідності закону 1557 проектів
договорів.
Перевірено на предмет відповідності КЗпП України 1012 розпоряджень та
2807 проектів наказів, 453 посадових інструкцій та 104 інструкції з
охорони праці, 24 Положення та Стандартів.
7.   В цілому за 2011 рік юридичним відділом підприємства
підготовлено 276 документів правового характеру (клопотання, заяви,
заперечення на позови, відповіді на запити, звернення тощо), надано
78 консультацій з питань цивільного, господарського, житлового,
трудового та кримінального права.



Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
     Аналiз основних показникiв дiяльностi Товариства за останнi три
роки свiдчать, що обсяг виробництва складає: 
     у 2009 роцi:
- виробництво - 4844 тис.тн.
- дохiд вiд реалiзацiї - 505040 тис.грн.;
- чистий дохiд - 427403 тис.грн.;
- собiвартiсть - 218281 тис.грн. 
     у 2010 році:
- виробництво - 7175 тис.тн.
- дохiд вiд реалiзацiї - 640750 тис.грн.;
- чистий дохiд - 539229 тис.грн.;
- собiвартiсть - 264346 тис.грн.
     у 2011 році:
- виробництво - 5666 тис.тн.
- дохiд вiд реалiзацiї - 796198 тис.грн.;
- чистий дохiд - 669965 тис.грн.;
- собiвартiсть - 396040 тис.грн.

    Аналiз показав, що виробництво продукцiї в натуральному виразi у
2011 роцi збільшилося у порiвняннi з 2009 роком на 19,97% та
зменьшилась у порівнянні з 2010р. на 21,03%. Дохiд вiд реалiзацiї у
2011 році виріс відносно 2009 року на 57,65%, у 2010 році - 24,26%.
Собiвартiсть виробляємої продукцiї порівняно з 2009 роком збільшилась
на 81,44 %, а у 2010 році - 49,82%.
    Рентабельність   виробництва   товарної   продукції   за 12
місяців   2011 року   на 35%  нижча   рентабельності  І2 місяців
2010 року.
    Зменшення рентабельності виробництва обумовлено збільшенням
собівартості товарної продукції на 48,6%,  в порівнянні з ростом
оптової ціни готової продукції лише на 15,4%.

     Продукцiя, що випускається Товариством сертифiкована.
Сертифiкати якостi  виписуються на кожну партiю вiдвантаженої
продукцiї  в залежностi вiд хiмiчного складу.



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

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

  455054.0001.Виробничого призначення   395737.000        0.000        0.000   455054.000   395737.000
  136315.000- будівлі та споруди   125622.000        0.000        0.000   136315.000   125622.000
  184871.000- машини та обладнання   145503.000        0.000        0.000   184871.000   145503.000
  127951.000- транспортні засоби   118347.000        0.000        0.000   127951.000   118347.000
    5917.000- інші     6265.000        0.000        0.000     5917.000     6265.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
  455054.000Усього   395737.000        0.000        0.000   455054.000   395737.000

Пояснення :    Станом на 31.12.2010 р. вартість основних засобів складала:
- первісна вартість - 682271 тис. грн.;
- знос - 561854 тис. грн.;
- залишковва вартість - 120417 тис. грн.

   У 2011 році компанією "Ернст енд Янг" була проведена переоцінка об'єктів
основних засобів станом на 31.12.2010 р. 
   При складанні фінансової звітності за 2011 рік Підприємство зробило
коригування вступного сальдо на початок 2011 року по статті основні засоби,
після чого вартість основних засобів склала: 
- первісна вартість - 531697 тис. грн.;
- знос - 76643 тис. грн.;
- залишковва вартість - 455054 тис. грн.

   Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться по групах. У балансi основнi
засоби вiдображенi по первiснiй вартостi. На кiнець року вона складає суму 548
019 тис.грн., у тому числi:
- виробничого призначення:
  - будiвлi та споруди - 151149 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 195781 тис.грн.;
  - транспортнi засоби - 135 496 тис.грн.;
  - iншi - 7814 тис.грн.
- невиробничого призначення:
  - будiвлi та споруди - 48282 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 7203 тис.грн.;
  - транспортнi засоби - 119 тис.грн.;
  - iншi - 2175 тис.грн.

     Станом на 31.12.2011 р. сума нарахованого зносу складає 152 282 тис.грн.,
у тому числi:
- виробничого призначення:
  - будiвлi та споруди - 25527 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 50278 тис.грн.;
  - транспортнi засоби - 17149 тис.грн.;
  - iншi - 1549 тис.грн.
- невиробничого призначення:
  - будiвлi та споруди - 48282 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 7203 тис.грн.;
  - транспортнi засоби - 119 тис.грн.;



  - iншi - 2175 тис.грн.

     Ступень використання основних засобiв - 79 %, тобто основнi засоби
використовуються на повну потужнiсть.
     Строки використання основних засобiв:
  - будiвлi та споруди - 4-30 рокiв;
  - машини та обладнання - 3-25 рокiв;
  - транспортнi засоби - 3-11 роки;
  - iншi - 1-7 рокiв.

     Основнi засоби утримуються за рахунок власних коштiв.
     Всi основнi засоби знаходяться на територiї пiдприємства i в межах мiста
Комсомольське.
     
     Ступень зношеностi основних засобiв - 82,4 %, у тому числi:
- виробничого призначення:
  - будiвлi та споруди - 16,88 %;
  - машини та обладнання - 25,68 %;
  - транспортнi засоби - 12,65 %;
  - iншi - 19,82 %.
- невиробничого призначення:
  - будiвлi та споруди - 100 %;
  - машини та обладнання - 100 %;
  - транспортнi засоби - 100 %;
  - iншi - 100 %.

    Протягом 2011 року до складу основних засобiв надiйшло: 
- виробничого призначення:
  - будiвлi та споруди (огорожа, огорожа майстерень, будівля ГТУ, майдан для
обслуговування кран балок) - 4681 тис.грн.;
  - машини та обладнання (насос, грохот, ячейкы, насос ЦН 1000/180,
паливно-роздаточні, колонки) - 7107 тис.грн.;
  - транспортнi засоби (ГАЗ 2752, Атомобіль АС - И , Chevrolet Niva, Hyndai,
Mitybishi) - 6252 тис.грн.;  
  - iншi (компютер, меблі, монітор, серевери) - 1800 тис.грн.

- невиробничого призначення:
  - будiвлi та споруди (пост охорони, благоустрій Камишеваха) - 409 тис.грн.;
  - машини та обладнання (насоси, бензопіла, преобразовувач, водонагрівач,
прибори) - 312 тис.грн.;
  - iншi (меблі, лавки, контейнер для сміття, ворота) - 132 тис.грн.
з них:

  - шляхом придбання за грошовi кошти - 5897 тис.грн.
  - шляхом введення з незавершеного будiвництва - 14656 тис.грн., у тому
числi:     
     - власнi ОЗ - 14656 тис.грн.;
  - шляхом оприбуткування  надлишкiв - 140 тис.грн.;
 
     Вибуло за 2011 рiк основних засобiв:
- виробничого призначення:
   - машини та обладнання (копіровальний апарат, трактор ЮМЗ) - 5 тис.грн.;
  - транспортнi засоби (автомобiлi УАЗ 3962) - 4 тис.грн.;  
  - iншi (ліжко, монітори, комп`ютери) - 4 тис.грн.
- невиробничого призначення:
  - будiвлi та споруди (знято з баланса житловий фонд) - 4316  тис.грн.;
  - машини та обладнання (пральна машина, відіомагнітофони, тренажери) - 38
тис.грн.;
  - iншi (касові апарати, стільці, мат паралоновий) - 4 тис.грн.
з низ:
  - лiквiдовано з приводу фiзичного та морального зносу:



    - власних ОЗ 
          - по первiснiй вартостi на суму 78 тис.грн.;
          - по залишковiй вартостi на суму - 1 тис.грн.
   - знято жил. фонд з баланса - 4293 тис. грн.
    Станом на 31.12.2011 р. на балансі Підприємства обліковуються основні
засоби, які знаходяться в операційній оренді.
Вартість  основних  фондів,  переданих  в  оперативну оренду  складає:  

будівель,  споруд:
- первісна  вартості  -  6093  тис.грн.;
- сума  зносу - 3247  тис.грн.
- залишкова  вартість  2846 тис.грн.

машин  та  обладнання:
- первісна  вартості  -  1072  тис.грн.;
- сума  зносу - 1005  тис.грн.
- залишкова  вартість  67 тис.грн.

транспортні засоби
- первісна  вартості  -  111  тис.грн.;
- сума  зносу - 6  тис.грн.
- залишкова  вартість  105 тис.грн.

інструментів,  приладів,  інвентаря:
- первісна  вартості  -  515  тис.грн.;
- сума  зносу - 502  тис.грн.
- залишкова  вартість  13 тис.грн.

інші основні засоби:
- первісна  вартості  -  18  тис.грн.;
- сума  зносу - 18  тис.грн.
- залишкова  вартість  0 тис.грн.

   Станом на 31.12.2011 р. на  балансі   Підприємства знаходяться  повністю
замортизовані  основні  засоби  первісною  вартістю  67579  тис.грн.   

   Також на 31.12.2011 р. у Підприємства враховуються основні засоби, щодо
яких передбачені чинним законодавством обмеження права власності,  первісна
вартість  цих об`єктів складає 19907 тис. грн., знос -  19907 тис. грн.  Вони
представлени об`єктами невиробничої  сфери,  які  не  увійшли  до  статутного
фонду  під  час  корпоратизації, ,а саме:
- кінотеатр- 293 тис. грн
- плац культури ім. Леніна - 215 тис. грн.
- житлово-комунальний відділ (житлові будинки, автошляхи, котельні міста,
теплофікаційні мережі, внутрішні та зовнішні мережі водопостачання,
благоустрій територій, будівлі торгівельного ценру та інше)- 15601 тис. грн.
- дит.садок № 1- 5 тис. грн.
- дит.садок № 3 - 2149 тис. грн.
- парк культури та відпочинку - 1007 тис. грн.
- об`єкт цивільної оборони - 2 тис. грн. 
- дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - 634 тис. грн.
- ДОСААФ - 1 тис. грн. 

   Підприємство використовує у своїй діяльності  основні засоби, що взяті в
операційну оренду, вартість яких  складає 8749 тис. грн. (транспортні засоби,
нерухомість, обладнання б/в Парус, будівлі магазину та кулінарії)

     За умовами договорiв оренди орендар повинен за свiй рахунок проводити
технiчне i профiлактичне обслуговування, капiтальний i поточний ремонт
орендованих основних засобiв з метою пiдтримки їх в належному технiчному
станi.
       
     Всi договори оренди укладаються строком до кiнця календарного року. По
закiнченню строку дiї договору оренди за згодою сторiн укладаються додатковi
угоди до договору оренди строком на один рiк.



     За умовами цих договорiв оренди Товариство повинно за свiй рахунок
проводити технiчне i профiлактичне обслуговування, капiтальний i поточний
ремонт орендованих основних засобiв з метою пiдтримки їх в належному
технiчному станi.

     Оформлення у заставу основних засобiв немає.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

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

На кінець 2010 року розрахункова вартість чистих активів складала 262700 тис. грн. У

2010 році Підприємство змінило облікові оцінки вартості активів та зобов`язань з

відображенням результатів у бухгалтерському обліку за рахунок фінансового результату. 

Під час складання фінансової звітності за 2011 рік Підприємство було здійснено

корегування вступного сальдо по відповідних статтях активів, зобов`язань та фінансового

результату. Після коригування  вартість чистих активів на початок року збільшилась і

склала  454604 тис. грн.

Висновок Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2011 р. складає 529490.000 тис.грн.,

що більше скоригованого статутного капіталу(284914.000 тис.грн.). Це відповідає

вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу

вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

      529490
      284914
      284914

      454604
      284914
      284914



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
  0.000           0.00д/н д/н

Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
Податкові зобов'язання X       67982.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X      302447.00X X
Усього зобов'язань X      370429.00X X
Опис:      Сума зобов'язань  за  розрахунками  з  бюджетом

станом на 31.12.2011 р. дорiвнює 26802 тис.грн.,  у
тому  числi:

Плата за надри - 22172 тис.грн.
Плата  за  забруднення  навколишнього

середови-ща - 132 тис.грн.
Плата за землю - 164 тис.грн.
Плата за спецiальне використання води - 99 ти

с.грн.
НДФЛ - 731 тис.грн.
податок  на  прибуток - 3497 тис.грн.
недостачi - 7 тис.грн.

    Сума iнших зобов'язань станом на кiнець звiтного
року дорiвнює 302447 тис.грн. i складається з:
- довгострокових зобов'язань - 43242 тис.грн., в тому
числi:
  - невикористана сума фiнансування
iновацiйно-iнвестецiйної дiяльностi -  2062 тис.грн.;
  - сума вiдстроченних податкових зобов'язань - 41180
тис.грн.    
- поточних зобов'язань - 300385 тис.грн., в тому числi: 
  - кредиторська  заборгованiсть  за  послуги,  роботи,
товари  -  235116 тис. грн.,  у  тому  числi:
Донецький казенний з-д хiм. виробiв - 109 тис.грн.
ТОВ Домiнiон - 264 тис.грн.
ТОВ "Контiнет Нафто Трейд" - 1280 тис.грн.
ТОВ "ПТК Енергомаш" - 141 тис.грн.
ТОВ "Регiон" - 172 тис.грн.
ТОВ "ТК Елемент" - 604 тис.грн.
ТОВ "Харковiмпекс" - 381 тис.грн.
ТОВ НПП "Метал" - 123 тис.грн.
ТОВ "Азовтранссервiс" - 270 тис.грн.
ПАТ Єнакiєвський МЗ - 227208 тис.грн.
ПрАТ "КЗГО"- 101 тис.грн.



Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

ПП НПФ "Iнтро - Сервiс"- 162 тис.грн.
ЗАТ "Екопсi Консалтинг"- 274 тис.грн.
ТОВ "Бон Апетит" - 464 тис.грн.
ТОВ "Каскад -КР" - 299 тис.грн.
ПАТ "Марiуполоьський МК iм. Iллiча" - 364 тис.гр
н.
Старобешiвське УГГ ПАТ "Донецькоблгаз" - 148 ти
с.грн.
ТОВ "Сервiс - Iнвест"- 533 тис.грн.
ПП "Затишок - 2007" - 297 тис.грн.
ДП "Промсiз-Донбас" - 98 тис.грн.
ДПРССП "Кредо" - 21 тис.грн.
ЗАТ "Укртехприбор ТД" - 11 тис.грн.
ТОВ "Фiрма Алекостиль" - 12 тис.грн.
ТОВ "Абразiв -Центр" - 21 тис.грн.
ТОВ "Автотехцентр-3000" - 43 тис.грн.
ТОВ "Аерлайн" - 21 тис.грн.
ООО "Вай НОТ" - 46 тис.грн.
ТОВ "Декон" - 78 тис.грн.
ТОВ "ДТК - Спецодяг" - 55 тис.грн.
ТОВ "Криворожпротехсервiс" - 78 тис.грн.
ТОВ "Торгiвельний дiм Агрiнол"- 21 тис.грн.
ТОВ "Торгiвельний дiм РТД"- 35 тис.грн.
ТОВ "Укрiндустрiя" - 22 тис.грн.
ТОВ "Фауна Гранд" - 27 тис.грн.
ТОВ "Ексiмтрейд" - 72 тис.грн.
ТОВ "ЛЛК Україна" - 76 тис.грн.
ТОВ "Кластер - Укрмаш"- 68 тис.грн.
ТОВ "ТК "Авеста" - 35 тис.грн.
Iншi - 1082 тис.грн.

  - суми  отриманих  авансiв  -  1156 тис. грн.,  у  тому
числi:
ЗАТ "АТП №3" - 111 тис.грн.
ВАТ "БМЗ" - 51 тис.грн.
ТДВ "Шамраєвський сахарний завод" - 11 тис.гр
н.
ТОВ "Агрофiрма iм. Довженко" - 17 тис.грн.
ТОВ "Акрос-Бетон" - 39 тис.грн.
ТОВ "Крадро-Ойл" - 386 тис.грн.
ТОВ Кiнг 99 - 13 тис.грн.
ТОВ "ЦПТС i РАД" - 21 тис.грн.
ТОВ "IПК Полтавазернопродукт" - 38 тис.грн.
ПАТ "Донбасенерго" - 199 тис.грн.
ПАТ  "НКМЗ"- 10 тис.грн.
ПАО "ЕМЗ Днепрспецсталь" - 52 тис.грн.
МЧП "БМД i КО"- 6 тис.грн.
КП Лiсiчанський завод ЖБI - 8 тис.грн.
ТОВ "ТК "Ю. С. Д." - 7 тис.грн.
iншi - 187 тис.грн.

  - зобов'язання  за  розрахунками  зi  страхування  -
2930 тис. грн.,  у  тому  числi:
Единий соцiальний внесок - 2930 тис.грн.
  - зобов'язання  за  розрахунками  з  оплати  працi  -
5446 тис.грн.;
  - з учасниками - 24717 тис. грн.
  - iншi  поточнi  зобов'язання  -  31020 тис. грн.,  у
складi  яких:
заборгованiсть  за  розрахунками  по виконавчим
листкам - 272 тис.грн.



Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

матерiальна  допомога  пенсiонерам - 5 тис.грн.
Податковий кредит  з ПДВ на аванси виданi - 30669 т
ис.грн.
Розрахунки з iншими кредиторами - 73 тис.грн.
Премiя ветеранам до свят - 1 тис.грн.



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

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

27.03.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента29.03.2012
29.02.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента01.03.2012
31.05.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і

більше відсотків голосуючих акцій
25.06.2011



2009

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  1  0

20102  2  1
20113  1  0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X

X
X

Інше

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
X

Підняттям рук X
Інше

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

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні
X
X

Прийнятя рішення про зміну типу товариства X

Інше

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

X

Депозитарій X

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

X

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



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Іншi Комiтети не створювались

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)
  1

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  2

  0
Кількість представників державиі   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   1

Інвестиційний X

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

_____Ні

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

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

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

Так

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

Ні

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

Інше

X

X

X

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

X

Іншi



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

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

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

Кількість членів ревізійної комісії _____  0

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 0

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Ні

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Так

Ні
Ні

Так
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Інше

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Ні

Так

Ні
Ні
Ні

Так
Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні
Так

Ні

Ні
Ні

Так
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Так
Так
Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні) ______Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X
X
X
X
X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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 АТ

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______Ні

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор

X
X

X
Інше

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______Ні



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше

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

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

X
X

X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X
X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Так

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні
X

Інше закінчення строку ліцензії депозитарія, переведення акцій в бездокументарну форму.

акціонерів
суду

X

X
X

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

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Товариство не є фiнансовою установою

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

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

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.



13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній

формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8

   1 Вапняк металургійний (марки Ч) 2520       336443.00           42.26 2599       344837.00           43.31
   2 Вапняк технологічний (марка А) 530        56018.00            7.04 547        57737.00            7.25
   3 Вапняк флюсовий (марка Т-1) 1332       105264.00           13.22 1382       109165.00           13.71
   4 Флюсовий вапняк (марка С) 961       135254.00           19.99 1061       149956.00           18.83



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

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

1 2 3
   1 Сировина і основні матеріали           21.06
   2 Енергетичні  витрати            6.25
   3 Витрати на підготовку і освоєння виробництва           28.44
   4 Амортизація основних засобів            5.81
   5 Перевезення сирого вапняку           14.11
   6 Інші витрати            8.24



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ"

Територія______________________________________________________________ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИДОБУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГIПСУ ТА КРЕЙДИ

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________87250 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ СТАРОБЕШЕВСЬКИЙ

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЛЕНIНА, 1-1

00191827
1424510400

234

         0

14.12.0

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 13877 19501
Основні засоби:

залишкова вартість 030 455054 395737
первісна вартість 031 531697 548019
знос 032 ( 76643 ) ( 152282 )

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

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 470316 416240
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 41258 59761

готова продукція 130 17658 19352

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 49637 275625
первісна вартість 161 50045 276002
резерв сумнівних боргів 162 ( 408 ) ( 377 )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 2446 12587

Інша поточна дебіторська заборгованість 210         1138         1482

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 1385 1002
первісна вартість 011 2751 2212
накопичена амортізація 012 ( 1366 ) ( 1210 )

Інші фінансові інвестиції 045 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --
незавершене виробництво 120 367 510

Товари 140 1442 2
Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 120164 184140
З нарахованих дохідів 190 -- --
Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
первісна вартість 036 -- --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________3290

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

V



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 -- --
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 -- --
Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 733 1156
з бюджетом 550 11136 26802

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 118323 31020
Усього за розділом IV 620 138641 327187

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 723927 972433

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 284914 284914
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 -- --
Резервний капітал 340 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 169690 244576
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

529490454604380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 6941 7051
Інші забезпечення 410 63396 65463

415 -- --
416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --
7251470337430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 -- --
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --
Відстроченні податкові зобов'язання 460 58283 41180
Інші довгострокові зобов"язання 470 2062 2062

4324260345480Усього за розділом III

зі страхування 570 643 2930
з оплати праці 580 5434 5446
з учасниками 590 -- 24717

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2372 235116

з позабюджетних платежів 560 -- --

1. Нематерiальнi активи.
   Вартість  нематеріальних  активів  Підприємства  станом  на  31.12.2010 р.  складала:
- первісна  вартість  нематеріальних  активів - 2751 тис.грн.;
- сума  нарахованої  амортизації  - 1366  тис.грн.;
- залишкова  вартість - 1385  тис.грн.
   До  складу  нематеріальних  активів  увійшли:  ліцензії,  спеціальні  дозволи  та  лі-цензійні  програмні  забезпечення.  
   Протягом  2011 року  вартість  нематеріальних  активів  збільшилася  на  2 тис.грн.  (ліцензії на діяльність, пов'язана з промисловим виловом
риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств).

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 18658 1680

в іноземній валюті 240 821 1051
Інші оборотні активи 250 -- 3
Усього за розділом II 260 253589 556193

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 22 --

Баланс 280 723927 972433

у т.ч. в касі 231 6 1

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- --

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

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

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



Вартість  списаних  в  2011 році  нематеріальних  активів ( ліцензія на розвідку надр по Родніковському родовищу №3436 (1 од.), ліцензія на
проектування пожарної сигналізації №385614 (1 од.), ліцензія на використання іонізуючих джерел (1 од.)) складає:
- загальна первісна  вартість  - 541 тис.грн.;
- загальна сума  нарахованої  амортизації  - 541  тис.грн.;
- залишкова  вартість - 0  тис.грн.

   Нарахування  амортизації  на  нематеріальні  активи  відбувалось  в залежності  від  терміну  їх  корисного використання. Сума амортизації,
нарахованої  у  2011 році  дорівнює   385 тис.грн.
Таким  чином,  станом  на  31.12.2011 р.:
- первісна  вартість  нематеріальних  активів - 2212 тис.грн.;
- сума  нарахованої  амортизації  - 1210  тис.грн.;
- залишкова  вартість - 1002  тис.грн.

2. Незавершене будiвництво.
   Сума незавершеного будівництва станом на початок 2011 року складала 13877 тис.грн.
   При складанні фінансової звітності за 2011 рік Твариство зробило коригування вступного сальдо на початок 2011 року по статті  " Незавершені
капітальні інвестиції". При цьому, їх вартість  була змінена:

- збільшена на суму дооцінки, проведеної  компанією "Ернст енд Янг"  (21057 тис.грн.);.
- зменшена на вартість об'єктів незавершеного будівництва, які не увійшли до статутного капіталу Товариство під час корпоратизації (13242

тис.грн.) та об'єктів, які в найближчий час не будуть добудовуватись (22429 тис.грн.). 
   Протягом  2011  року  в  капітальних  інвестиціях (після коригування на початок звітного року) відбулися  такі  зміни: 

 Найменування          Вартість на   Здійснені-          Введено в дію  Списано на     Вартість на
                         31.12.10р.    капітальні витрати       витрати        31.12.11р.
Вартість витрат        3422          14593              10685         0               7330   
у капітальне будівництво

Вартість витрат          22              0              0             22                  0        
на здійснення поточних 
ремонтів

Вартість обладнання,     5670             0              0              0                5670
яке потребує монтажу

Придбання (виготовлення)       0          9868              9868           0                  0 
основних  засобів

Придбання (виготовлення)    0           2                 2             0                  0 
нематеріальних  активів

Вартість витрат на         4763          1738               0             0                6501   
здійснення проектно-
дослідницьких робот
Всього                  13877           26201              20555          22               19501

   
3. Основнi засоби.
   На балансі  Підприємства  враховуються   основні засоби,  які  увійшли  до статутного капіталу  під час корпоратизації  Товариство  і  придбані
після  корпоратизації,  тобто -  власні основні  засоби,  а також , ті,  що  не увійшли до статутного капіталу  під час корпоратизації  та  введені  із
незавершеного  будівництва,  вартість  якого  не  входила  до  статутного  капіталу,  тобто - державні.
  На початок звітного року (31.12.2010р.) на балансі Товариства обліковувались основні засоби:
   - по первісні вартості 682271 тис. грн.
   - по залишковій вартості 120417 тис. грн.
   При складанні фінансової звітності за 2011 рік Підприємство зробило коригування вступного сальдо на початок 2011 року по статті основні
засоби, в тому числі:

   первісна вартість основних засобів була збільшена на суму дооцінки, проведеної  компанією "Ернст енд Янг"  (363786 тис.грн.);
  сума зносу основних засобів по об'єктах,  які переоцінювалися, була зменшена на всю суму зносу, яка існувала на дату переоцінки по цим

об'єктам (514360 тис.грн.);
  залишкова вартість основних засобів збільшилася на 363786 тис.грн.

   Крім того, було зроблено коригування по статті "знос основних засобів" у зв`язку  з нарахуванням зносу по основних засобах соціальної сфери та
об'єктах цивільної оборони у розмірі 29149 тис.грн. до досягнення їх розміру 100 %.
  Таким чином після здійсненних коригувань вартість основних засобів на початок звітного періоду склала:
   - по первісні вартості 531697 тис. грн.
   - по залишковій вартості 455054 тис. грн., у тому числі:
- власних ОЗ 
     - по первiснiй вартостi на суму 507497 тис.грн.;
     - по залишковiй вартостi на суму - 455054 тис.грн.
- державних ОЗ 
     - по первiснiй вартостi на суму 24200 тис.грн.;



     - по залишковiй вартостi на суму - 24200 тис.грн.
Протягом 2011 року до складу основних засобiв надiйшло: 
- шляхом оприбуткування  надлишкiв - 140 тис.грн.
- шляхом введення з незавершеного будiвництва - 14656 тис.грн., у тому числi:  
   - власних ОЗ - 14656 тис.грн.
- шляхом придбання за грошовi кошти - 5897 тис.грн.;
   Вибуло за 2011 рiк основних засобiв:
   - по первісні вартості 4371 тис. грн.
   - по залишковій вартості 1 тис. грн., у тому числі:
- лiквiдовано
   - власних ОЗ 
          - по первiснiй вартостi на суму 78 тис.грн.;
          - по залишковiй вартостi на суму - 1 тис.грн.
- знято з балансу приватизованого жил. фонду    
          - по первiснiй вартостi на суму 4293 тис.грн.;
          - по залишковiй вартостi на суму - 0 тис.грн.
Нарахована амортизація у сумі 80009 тис. грн.:
- власних ОЗ - 80009 тис. грн.
Залишок на кiнець 2011 року:  - по первiснiй вартостi - 548019 тис.грн.;
                              - по залишковiй вартостi - 395734 тис.грн.
у тому числi:
- власних ОЗ 
     - по первiснiй вартостi на суму 528112 тис.грн.;
     - по залишковiй вартостi на суму - 395737 тис.грн.
- державних ОЗ 
     - по первiснiй вартостi на суму 19907 тис.грн.;
     - по залишковiй вартостi на суму - 19907 тис.грн.
   Станом на 31.12.2011 р. на балансі Підприємства обліковуються основні засоби, які знаходяться в операційній оренді.
   Вартість  основних  фондів,  переданих  в  оперативну оренду  складає:  
- будівель,  споруд:

первісна  вартості  -  6093  тис.грн.;
сума  зносу - 3247  тис.грн.
залишкова  вартість  2846 тис.грн.

- машин  та  обладнання:
первісна  вартості  -  1072  тис.грн.;
сума  зносу - 1005  тис.грн.
залишкова  вартість  67 тис.грн.

- транспортні засоби
первісна  вартості  -  111  тис.грн.;
сума  зносу - 6  тис.грн.
залишкова  вартість  105 тис.грн.

- інструментів,  приладів,  інвентаря:
первісна  вартості  -  515  тис.грн.;
сума  зносу - 502  тис.грн.
залишкова  вартість  13 тис.грн.

- інші основні засоби:
первісна  вартості  -  18  тис.грн.;
сума  зносу - 18  тис.грн.
залишкова  вартість  0 тис.грн.

   Станом на 31.12.2011 р. на  балансі   Підприємства знаходяться  повністю  замортизовані  основні  засоби  первісною  вартістю  67579  тис.грн.   

   Також на 31.12.2011 р. у Підприємства враховуються основні засоби, щодо яких передбачені чинним законодавством обмеження права
власності,  первісна вартість  яких складає 19907 тис. грн., зі зносом 19907 тис. грн. До складу цих основних засобів увійшли основні  засоби
невиробничої  сфери,  які  не  увійшли  до  статутного  капіталу  під  час  корпоратизації.
   Товариство використовує у своїй діяльності  основні засоби, що взяті в операційну оренду, вартість яких  складає 8749 тис. грн. (транспортні
засоби, нерухомість, обладнання б/в Парус, будівлі магазину та кулінарії)
   Товариство протягом 2011 року   згідно  наказу  "Про  облікову  політику  на  підприємстві "  використовувало в бухгалтерському обліку
прямолінійний метод нарахування амортизації. Для  застосування  прямолінійного   методу  визначення  терміну  корисного  використання
здійснювалось   спеціально  створеною  комісією. 

4. Фiнансовi iнвестицiї.
   Станом  на  31.12.2010 року  на  балансі  Підприємства  обліковувалися  фінансові  інвестиції  у  розмірі  125  тис.грн.- частка  в  статутному
капіталі  Товариства  з  додатковою  відповідальністю  "Страхова  компанія  "Iллічівська" (1%  статутного  капіталу Компанії).  
   При складанні фінансової звітності за 2011 рік Підприємство зробило коригування вступного сальдо на початок 2011 року  по статті "фінансові
інвестиції" - була зменшена  балансова вартість фінансових інвестицій "Страхової  компанії "Iллічівська",на суму  125 тис.грн., після чого вартість
цієї фінансової інвестиції дорівнює 0 грн.
   Протягом 2011 року операції з іншими фінансовими інвестиціями не було.
   Станом  на  31.12.2011 р. на  балансі Підприємства фінансові інвестиції обліковуються у сумі 0 грн.



5. Запаси.
   До  складу  запасів  Товариства  віднесені  сировина  та  матеріали,  паливо,  запасні  частини, малоцінні  та  швидкозношувальні  предмети,
незавершене  виробництво  та  товари.
Придбані   виробничі  запаси   зараховуються  на баланс по  первісній вартості.
   На початок звітного періоду вартість запасів, які обліковувались на балансі Товариства складали:
- Виробничі запаси - 48744 тис. грн
- Незавершене виробництво - 367 тис. грн.
- Готова продукція - 36880 тис. грн.
- Товари - 1442 тис. грн.
   При складанні фінансової звітності за 2011 рік Підприємство зробило коригування вступного сальдо на початок 2011 року по
статтям:"Виробничі запаси" та "Готова  продукція". При цьому, вартість їх була зменшена на суму резервів, створених під знецінені запаси (26708
тис.грн.), під готову продукцію(19222 тис.грн.)
    Вартiсть запасiв станом на 31.12.2011 року складає 79625 тис.грн., у тому числi:
Сировина та матеріали - 21498 тис. грн.
Паливо - 7422 тис. грн.
Тара  і  тарні матеріали - 161 тис. грн. 
Запасні частини - 30680 тис. грн.
Незавершене виробництво - 510 тис. грн.
Готова продукція - 19352 тис. грн.
Товари - 2 тис. грн.

6. Дебiторська заборгованiсть.
   Довгострокової  дебіторської  заборгованості   у  Підприємства  немає.
   Поточна  дебіторська  заборгованість  за  продукцію, товари, роботи та послуги визначається  одночасно з  визначенням  доходів  від  реалізації.
Момент передачі  ризиків і вигод визначається  на  основі  угод,  договорів, контрактів  на  здійснення  робіт (послуг), які  укладені  між
Підприємством  та  замовником.
- поточна  дебіторська заборгованість за  роботи, послуги, товари  на  кінець  поточного  року  становила  276002  тис. грн. 
     Дебіторами, заборгованість по яких знайшла відображення  по цій статті, на  кінець 2011  року  були:

КП "Фірма Азовбудматеріали" - 90 тис.грн.
ТОВ "Восток -Цемент" - 14 тис.грн.

ТОВ Кривбасцемент - 43 тис.грн.
ТОВ МЕТIНВЕСТХЛДIНГ - 6595 тис.грн.
ТОВ"НПП УКРДНЕПРОТРЕЙД" - 374тис.грн.
ТОВ "Реактив" - 32 тис.грн.
ТОВ "Укрспецізвесть" - 86 тис.грн.
ТОВ "Югомет плюс" - 163тис.грн.
ПАТ "Маріупольський МК им. Iлліча" - 134985тис.грн.
ТОВ "БОН АПЕТИТ"- 994тис.грн.
ТОВ "Мастер груп" - 22 тис.грн.
ТОВ "МЕТIНВЕСТ - РЕСУРС" - 684тис.грн.
ПАО Єнакіївський МЗ - 130286тис.грн.
ФЛП "Пефтиц I. Д" - 8 тис.грн.
ПрАТ Комсомольське рудоуправління (подарки профком) - 35 тис.грн.
Агроцехи ДП Iлліч - Агро Донбас - 71 тис.грн.
Дон.РВУ КП "Компанія "Вода Донбаса" - 9 тис.грн.
ТОВ ТК Авеста - 22 тис.грн.
ПрАТ Каракубское ХПП - 49 тис.грн.
Iллічівський відділ ПАТ Промінвестбанк - 9 тис.грн.
КЛПУ ОДГС Струмок - 23 тис.грн.
Комсомольська міська лікарня - 4 тис.грн.
Комсомольська міська рада - 32 тис.грн.
КП "КГДУ" - 51 тис.грн.
МЧП Вогник -             4 тис.грн.
ФЛП Терещенко М.С.- 18 тис.грн.
робітники ВАТ  "Комсомольське  РУ" за опалення - 1149 тис.грн.
робітники ВАТ  "Комсомольське  РУ" за род.плату - 13 тис.грн.
робітники ВАТ  "Комсомольське  РУ" за кварт.платню - 44 тис.грн.
інші - 93 тис.грн.

    РАЗОМ:276002 тис.грн.

- інша  поточна  дебіторська  заборгованість  на  кінець  поточного  року  становила   1482 тис.грн.  
   До  складу  цієї  заборгованості  увійшли:

Позики  фізичним особам- 237тис.грн.
ВАТ Центральний ГОК - 655тис.грн.
Обласний відділ фонду соц. страху - 10 тис.грн.
ТОВ "Бон Апетит" - 22 тис.грн.
Старобешівський МIД ДОО ФСС ВПТ - 212тис.грн.
ТОВ "Сервіс-Iнвест" - 9 тис.грн.
Податкові зобов'язання - 95 тис.грн.
Пільги населенню - 223тис.грн.



інші - 19 тис.грн.
   РАЗОМ: 1482  тис.грн.

-заборгованість за розрахунками з бюджетом  - 12587 тис. грн., у тому числі :
ПДВ - 12587 тис.грн.

-заборгованість  за  виданими  авансами  -  184140  тис.грн.,  у  тому  числі:
ДП "Донецька залізниця" - 174тис.грн.
ТОВ "ПIК "Сектор" - 117тис.грн.
ТОВ "Комтек Сервіс" - 91 тис.грн.
ТОВ Парітет - 14 тис.грн.
ТОВ "ТНК - ВР КОММЕРС" - 75 тис.грн.
ПАТ " Мариупольській МК ім. Iлліча" - 180646тис.грн.
ПАТ "ТФПНК "УКРТАТНАФТА" - 190тис.грн.
Філіал ТОВ "МЕТIНВЕСТ - СМЦ" м.Донецьк - 21 тис.грн.
ПрАТ "Миколаївський машинобудівний з-д" - 335тис.грн.
ПрАТ "Промвибух" - 156тис.грн.
ПрАТ "ТК "Гірні машини" - 1021 тис.грн.
ГК України по запасам корисних копалин - 132тис.грн.
ГП "Донндгрі" - 20 тис.грн.
Донецькі західні електричні мережі - 124тис.грн.
ДП "Горняк "МППП" - 50 тис.грн.
ТОВ "Геоінжирінг" - 11 тис.грн.
ТОВ ГПТЮУ - 41 тис.грн.
ТОВ "Дортранс - К" - 441тис.грн.
ТОВ "ЮВСК"Укрбудінест" - 48 тис.грн.
ПАТ "Металургтрансремонт"- 304тис.грн.

СРО ДРФДП Центр гос.зем.кадастра- 10 тис.грн.
ТОВ "СЕРВIС-IНВЕСТ" - РЕАКТИВНА- 30 тис.грн.
інші - 89 тис.грн.

- інші  оборотні  активи  (розрахунки по відшкодуванню причинених збитків) - 3  тис.грн.
   При складанні фінансової звітності за 2011 рік Підприємство зробило коригування вступного сальдо на початок 2011 року по сттаті "Резерв
сумнівних боргів". При цьому, сума резерву  була збільшена на 110 тис.грн., що привело до зменшення  чистої вартості дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги.
   На  31.12.2010 р.(після коригування) залишок резерву сумнівних боргів у Підприємства складав 408 тис.грн.  Протягом 2011 року Підприємство
створило резерв сумнівних боргів в сумі 168 тис.грн. У  2011 році за рахунок  резерву сумнівних боргів було списано безнадійної  дебіторської
заборгованості у сумі 199 тис.грн.  Станом  на  31.12.2011 р. залишок  резерву  сумнівних  боргів  складає 377 тис.грн.  

7. Грошовi кошти.
    Аналітичні дані з обліку грошових коштів свідчать, що залишки грошових коштів станом  на  31.12.2011 р. становлять:

 каса в національній валюті - 1141,69 грн.;
 рахунки в банку в національній валюті - 1677035,83 грн.;
 грошові документи в національній валюті (талони на молоко) - 1495,00 грн.;
 поточні рахунки в банку в іноземній валюті (російські рублі)- 417597,69 (1673537,00 рос.руб.) грн.;
 поточні рахунки в банку в іноземній валюті (долари США)- 633798,08 (79325,90 дол. США) грн.;
   Таким чином, загальний залишок грошових коштів станом на 31.12.2011 р. складає 2731 тис.грн., в тому числі:
   - в національній валюті -  1680 тис.грн.
   - в іноземній валюті - 1051 тис.грн.

8. Статутний капітал.
   Протягом 2011 року змін статутного капіталу (збільшення,зменьшення)не відбувалось.
   Станом на 31.12.2011 року сума  статутного капiталу складає 284914 тис.грн.
   Вся сума статутного капіталу сплачена у встановленому законодавством терміни.
 
9. Нерозподілений прибуток.
   На  кінець попереднього періоду  (станом на 31.12.2010р.) Товариство  мало непокритий  збиток  у  розмірі  22214 тис. грн.
   Протягом звітного фінансового року Підприємство змінило облікові оцінки вартості активів та зобов'язань з відображенням  в бухгалтерському
обліку, а саме: основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, фінансових інвестицій, відстрочених податкових активів (зобов'язань),
виробничих запасів, готової продукції, резерву сумнівних боргів,  забезпечень наступних витрат і платежів (резерв на виплату відпусток
працівникам, резерв на додаткове пенсійне забезпечення).  Зміна облікових оцінок відображена Товариством за рахунок фінансового результату.
   В результаті здійснення вказаних корригувань, сальдо по рядку 350 "Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)" на початок 2011 року в
балансі Товариства було збільшено на 191904 тис.грн.  
   Після цих коригувань сума нерозподіленого прибутку на початок 2011 року склала  169690 тис. грн.
   Протягом  2011 року  Товариство  отримало  прибуток  в  розмірі  99681 тис.грн. від  здійснення  звичайної діяльності (операційної та
інвестиційної). 
   Виплати  власникам з прибутку отриманого у 2010 році зроблені у 2011 році  у сумі  24795 тис.грн. 
   На  дату  складання  балансу (на 31.12.11 р.) сума  нерозподіленого  прибутку збільшилася  і  дорівнює  244576 тис. грн.

10. Забезпечення.
   Станом на 31.12.2010 р. в бухгалтерському обліку Підприємства не було створених забезпечень наступних витрат і платежів.



   При складанні фінансової звітності за 2011 рік Підприємство зробило коригування вступного сальдо на початок 2011 року по статті
"Забезпечення наступних витрат і платежів". При цьому було  створено:
- резерв  на  виплату  відпусток  робітникам  -  у сумі 6941 тис.грн., 
- резерв  на  додаткове  пенсійне  забезпечення згідно розрахунку актуарія - у сумі 63396 тис.грн.
   Протягом  2011 року у відповідності з П(С)БО 11  "Зобов'язання" та з обраною на Підприємстві обліковою політикою були створені резерви: 
- резерв  на  виплату  відпусток  робітникам  -  16352 тис.грн.;
- резерв  на  додаткове  пенсійне  забезпечення  згідно розрахунку актуарія -   7437 тис.грн.
   У звітному році було використано:
- резерв  на  виплату  відпусток  робітникам  -  16242 тис.грн.;
- резерв  на  додаткове  пенсійне  забезпечення  -  5370 тис.грн.
   Станом  на  31.12.2011 р.  сума  забезпечень  наступних  витрат  і  платежів  складає  72514 тис.грн., в  тому  числі:

- резерв  на  виплату  відпусток  робітникам  -  7051 тис.грн.;
- резерв  на  додаткове  пенсійне  забезпечення  -  65463 тис.грн.

11. Довгострокові зобов'язання.

11.1  Вiдстроченi податковi зобов'язання
   На початок звітного періоду на балансі Товариства обліковувались відстрочені податкові зобов'язання у сумі 8663 тис. грн.      
   Перед складання річної фінансової звітності за 2011 рік Товариство зробило коригування вартості активів та зобов'язань на початок 2011 року.
У зв'язку з проведеннм коригувань був здійснений уточнюючий розрахунок відстрочених податкових зобов'язань. Після чого, його сума
збільшилася на 49620 тис.грн.                
   Визначивши  тимчасові  різниці   на  кінець  2011  року  Товариство розрахувало  суму  відстрочених  податкових  зобов'язань  станом на
31.12.2011р у розмірі  41180тис.грн. 
   
11.2 Iнші довгострокові зобов'язання.
   Станом на 31.12.2010 р.на балансі Товариства обліковувальсь інші довгострокові зобов'язання у сумі 19359 тис.грн., до складу яких входили:

- залишкова  вартість   основних  фондів,  які  не  увійшли  до  статутного  капіталу  під  час  корпоратизації   -  6117 тис.грн.;
- вартість  об'єктів  незавершеного  будівництва,  які  не  увійшли  до  статутного  капіталу  під  час  корпоратизації -  13242 тис.грн.;

   При складанні фінансової звітності за 2011 рік Товариство зробило коригування вступного сальдо на початок 2011 року по статті "Iнші
довгострокові зобов'язання". При цьому, була списана з балансу заборгованість перед державою за основні засоби та об'єкти незавершеного
будівництва , які не увійшли до статутного капіталу під час корпоратизації, а саме:

- заборгованість за  основні засоби -  6117 тис.грн.;
- заборгованість за  об'єкти  незавершеного  будівництва - 13242 тис.грн.

   Крім того,  коригуванням на початок звітного року, Товариство була зроблена  рекласифікація  поточних доходів майбутніх періодів в
довгострокові, тобто з рядка балансу 630 "Доходи майбутніх періодів"  вони були перенесені до рядка балансу 470 "Iнші довгострокові
зобов'язання" в сумі 2062 тис.грн.
   У складі доходів майбутніх періодів  обліковувалася невикористана сума фінансу-вання, отримана від ПАТ "ММК ім..Iлліча" в межах
іноваційно-інвестеційної діяльності на  придбання ліцензії на право виконання розвідувальних робіт (детальна розвідка) протягом 2006-2009
років, а також промислове освоєння родовища ділянки "Дальня" (гранітна сировина та базальти) шляхом фінансування робіт до етапу проекту
розробки родовища протягом 2006 -2009 років.
    Таким чином, загальна сума іннших довгострокових зобов'язань Товариство станом на 31.12.2011 р.  склала 2062 тис.грн.

12. Поточні зобов'язання.
  
Станом  на  31.12.2011 р.  поточні  зобов'язання  складаються  з:
- кредиторської  заборгованості  за  послуги,  роботи,  товари  -  235116 тис. грн.,  у  тому  числі:

Донецький казенний з-д хім. виробів - 109тис.грн.
ТОВ Домініон- 264тис.грн.
ТОВ "Контінет Нафто Трейд" - 1280 тис.грн.
ТОВ "ПТК Енергомаш" - 141тис.грн.
ТОВ "Регіон" - 172тис.грн.
ТОВ "ТК Елемент" - 604тис.грн.
ТОВ "Харковімпекс" - 381тис.грн.
ТОВ НПП "Метал" - 123тис.грн.
ТОВ "Азовтранссервіс" - 270тис.грн.
ПАТ Єнакієвський МЗ - 227208тис.грн.
ПрАТ "КЗГО" - 101тис.грн.
ПП НПФ "Iнтро - Сервіс" - 162тис.грн.
ЗАТ "Екопсі Консалтинг"- 274тис.грн.
ТОВ "Бон Апетит" - 464тис.грн.
ТОВ "Каскад -КР"- 299тис.грн.
ПАТ "Маріуполоьський МК ім. Iлліча" - 364тис.грн.
Старобешівське УГГ ПАТ "Донецькоблгаз" - 148тис.грн.
ТОВ "Сервіс - Iнвест" - 533тис.грн.
ПП "Затишок - 2007" - 297тис.грн.
ДП "Промсіз-Донбас" - 98 тис.грн.
ДПРССП "Кредо" - 21 тис.грн.
ЗАТ "Укртехприбор ТД" - 11 тис.грн.
ТОВ "Фірма Алекостиль" - 12 тис.грн.
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ТОВ "Абразів -Центр" - 21 тис.грн.
ТОВ "Автотехцентр-3000" - 43 тис.грн.
ТОВ "Аерлайн" - 21 тис.грн.
ООО "Вай НОТ" - 46 тис.грн.
ТОВ "Декон" - 78 тис.грн.
ТОВ "ДТК - Спецодяг" - 55 тис.грн.
ТОВ "Криворожпротехсервіс" - 78 тис.грн.
ТОВ "Торгівельний дім Агрінол"- 21 тис.грн.
ТОВ "Торгівельний дім РТД" - 35 тис.грн.
ТОВ "Укріндустрія" - 22 тис.грн.
ТОВ "Фауна Гранд" - 27 тис.грн.
ТОВ "Ексімтрейд" - 72 тис.грн.
ТОВ "ЛЛК Україна" - 76 тис.грн.
ТОВ "Кластер - Укрмаш" - 68 тис.грн.
ТОВ "ТК "Авеста" - 35 тис.грн.
Iнші - 1082 тис.грн.

- сум  отриманих  авансів  -  1156 тис. грн.,  у  тому  числі:
ЗАТ "АТП №3" - 111тис.грн.
ВАТ "БМЗ" - 51 тис.грн.
ТДВ "Шамраєвський сахарний завод" - 11 тис.грн.
ТОВ "Агрофірма ім. Довженко" - 17 тис.грн.
ТОВ "Акрос-Бетон" - 39 тис.грн.
ТОВ "Крадро-Ойл" - 386тис.грн.
ТОВ Кінг 99 - 13 тис.грн.
ТОВ "ЦПТС і РАД" - 21 тис.грн.
ТОВ "IПК Полтавазернопродукт" - 38 тис.грн.
ПАТ "Донбасенерго" - 199тис.грн.
ПАТ  "НКМЗ" - 10 тис.грн.
ПАО "ЕМЗ Днепрспецсталь" - 52 тис.грн.
МЧП "БМД і КО" - 6 тис.грн.
КП Лісічанський завод ЖБI - 8 тис.грн.
ТОВ "ТК "Ю. С. Д." - 7 тис.грн.
інші - 187тис.грн.

- зобов'язань  за  розрахунками  з  бюджетом  -  26802 тис. грн.,  у  тому  числі:
Плата за надри - 22172тис.грн.
Плата  за  забруднення  навколишнього  середови-ща - 132 тис.грн.
Плата за землю - 164 тис.грн.
Плата за спеціальне використання води - 99 тис.грн.
НДФЛ - 731 тис.грн.
податок  на  прибуток - 3497 тис.грн.

недостачі - 7 тис.грн.
- зобов'язань  за  розрахунками  зі  страхування  -  2930 тис. грн.,  у  тому  числі:

Единий соціальний внесок - 2930 тис.грн.

- зобов'язань  за  розрахунками  з  оплати  праці  -  5446 тис.грн.;
- зобов'язання з учасниками - 24717 тис. грн.

- інших  поточних  зобов'язань  -  31020 тис. грн.,  у  складі  яких:
заборгованість  за  розрахунками  по виконавчим  листкам - 272тис.грн.
матеріальна  допомога  пенсіонерам - 5 тис.грн.
Податковий кредит  з ПДВ на аванси видані - 30669 тис.грн.
Розрахунки з іншими кредиторами - 73 тис.грн.
Премія ветеранам до свят - 1 тис.грн.
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Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2011 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010       796198       640750
Податок на додану вартість 015 ( 126233 ) ( 101521 )
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035       669965       539229
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 396040 ) ( 264346 )
Валовий:
Прибуток 050       273925       274883
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060       815305       129893

Адміністративні витрати 070 ( 25631 ) ( 17005 )
Витрати на збут 080 ( 44840 ) ( 26898 )
Інші операційні витрати 090 ( 872625 ) ( 216202 )

Прибуток 100       146134       144671

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )
Дохід від участі в капіталі 110     --     --
Інші фінансові доходи 120     --     --
Інші доходи 130          146          961
Фінансові витрати 140 (    --    ) (    --    )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 ( 37 ) ( 241 )

Прибуток 170       146243       145391

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

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

061     --     --

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

091 (    --    ) (    --    )

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

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

176     --     --

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

177 (    --    ) (    --    )

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

V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230       274789       246926
Витрати на оплату праці 240       126532       107111
Відрахування на соціальні заходи 250        48930        40380
Амортизація 260        80394        14885
Інші операційні витрати 270        26444        22375
Разом 280       557089       431677

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300     --     --
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310     --     --
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       0.08747000       0.07253000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       0.08747000       0.07253000
Дивіденди на одну просту акцію 340     --   0.02175994

1. Доходи.
     До складу доходiв у 2011 роцi увiйшли:
- Чистий  дохід  від реалізації  робіт (видобуток  та  переробка  вапна) - 669965тис.грн.;
- iншi операцiйнi доходи всього 815305 тис.грн., у тому числi вiд:
      - реалізації  іноземної  валюти - 339143 тис. грн.
      - реалізації  обігових  активів - 465363 тис. грн.
      - операційної  оренди активів - 87 тис. грн.
      - операційних курсових різниць - 2330 тис. грн.
      - відшкодування  раніше  списаних  активів - 7 тис. грн.
      - дохід від списання кредиторської заборгованості, по яким термін позовної давності минув - 34 тис. грн.
      - дохід від експлуатації об'єктів - 6486 тис. грн.
      - оприбутковування лишків за результатами інвентаризації - 1340 тис. грн.
      - інші доходи - 515 тис. грн.
- доходи вiд iнвестицiйної дiяльностi всього 146 тис.грн., у тому числi:
     - вiд  лiквiдацiї  основних  засобiв - 6 тис.грн.;
     - оприбуткування  лишкiв  основних засобiв за  результатами  iнвентаризацiї - 140 тис.грн.;
         
2. Витрати.
   Загальна  сума  операційних  витрат  склала за  2011 рік  1339136 тис. грн.,  в  тому  числі:

- собівартість   реалізованої  продукції,  робот  (послуг) - 396040  тис.грн.;
- адміністративні  витрати - 25631  тис.грн.;
- витрати  на  збут - 44840  тис.грн.;
- інші  операційні  витрати - 872625 тис.грн.

   Iнші  операційні  витрати  складаються  з: 
- витрати  на  дослідження  та  розробки - 15 тис.грн.
- собівартість  реалізованих  виробничих  запасів - 466257тис.грн.
- собівартість  іноземної  валюти - 338422тис.грн.
- витрати  від  операційних  курсових  різниці - 1657 тис.грн.
- витрати  на  утримання  об'єктів  соціальної  інфра-структури - 37906 тис.грн.
- штрафи,  пені  визнані - 78 тис.грн.

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

       82663       99681220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку
(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

       82663       99681190Прибуток

( 62728 )( 46562 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --
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- нестачі  грошових  коштів  та  інших  цінностей  і  втрати  від  псування  цінностей,  якщо  не  встановлено  винну  особу - 11 тис.грн.
- витрати  від  оренди - 347тис.грн.
- витрати  на  додаткові  виплати  до  фоп  та  проведення соціально-культурних  заходів-19443 тис.грн.
- безоплатна передача обігових активів - 3788 тис.грн.
- витрати  з  підготування  кадрів- 28 тис.грн.
- утримання  рудкому - 158тис.грн.
- витрати  з  утримання  легкового  автотранспорту - 16 тис.грн.
- земельний податок по непромисловій сфері - 8 тис.грн.
- ПДВ - 1420 тис.грн.
- ліквідація аварії на північній ділянці центрального кар'єра - 2145 тис.грн.
- витрати  на  відрядження,  не  пов'язані  з  виробниц-твом- 1 тис.грн.
- експертна оцінка майна - 3 тис.грн.
- комісійна винагорода по розрахункам бпк - 4 тис.грн.
- держмито, судові витрати - 3 тис.грн.
- списані по акту тмц - 66 тис.грн.
- утилізація промасленої ветоші тов "кор-мет" - 9 тис.грн.
- Знецінення об'єктів соцсфери - 840тис.грн.
  Всього: 872625 тис.грн.
   Сума операційних витрат за  вирахуванням  вказаних статей складає 557089 тис.грн.
   Фінансових  витрат  у  2011  році у Підприємства не було.
   Витрати  від  інвестиційної  діяльності (інші  витрати)   складають  37  тис.грн.   До  цієї  суми  увійшли:   

    залишкова  вартість ліквідованих необоротних активів та витрати на їх ліквідацію - 1  тис.грн.;
        витрати по  ліквідації  - 36 тис.грн.; 
   Отже,  загальна  сума  витрат  від  звичайної  діяльності  за  2011 рік  складає 1339173 тис. грн.
       
3. Податок на прибуток.
   Визначивши  тимчасові  різниці   на  кінець  2011  року  Підприємство  розрахувало  суму  відстрочених  податкових  зобов'язань  на  цю  ж  дату
у  розмірі  41180тис.грн. 
   В бухгалтерському  обліку було зроблено  відповідне  коригування шляхом змен-шення суми відстрочених  податкових зобов'язань  на 17103
тис.грн. 
   Поточний  податок  на  прибуток (63665 тис.грн.) був  скоригований (зменшений)  на 17103 тис.грн.,  після  чого  його  сума  склала  46562  тис.
грн.
      
4. Фiнансовий результат.
     Фiнансовий результат - це рiзниця мiж доходами та витратами.
     Сума прибутку до оподаткування склала 146243 тис.грн.
     Пiсля оподаткування сума прибутку склала 99681 тис.грн.

5. Середньорічна кількість простих акцій.
   У зв`язку з тим, що програма розміщення річної фінансової звітності на сайті ДКЦПФР www.stockmarket.gov.ua не дозволяє розмістити
інформацію про кількість акцій, у разі якщо вона  перевищує сім знаків, тому у формі 2 "Звіт про фінансові результати" відображена середньорічна
та скоригована середньорічна  кількість простих акцій - 0 штук.
   Фактична середньорічна кількість простих акцій складає:
- за звітний період 1139656000 шт.
- за попередній період 1139656000 шт.
   Фактична скоригована середньорічна кількість простих акцій складає:
- за звітний період 1139656000 шт.
- за попередній період 1139656000 шт.

6. Розрахунок показникiв.
     За звiтний перiод прибуток на одну просту акцiю складає 0,08747 грн.
     Скоригований прибуток, що припадає на одну просту акцiю за цей же перiод складає 0,08747 грн.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ
РУДОУПРАВЛIННЯ"

Територія______________________________________________________________ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИДОБУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГIПСУ ТА КРЕЙДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

00191827
1424510400

234

14.12.0

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3

2012 01 01

4
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010       566525       530834
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015     --     --
Покупців і замовників авансів 020       123279       132595
Повернення авансів 030         1161           38
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035     --     --
Бюджету податку на додану вартість 040     --     --
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045     --          107
Отримання субсидій, дотацій 050     --     --
Цільового фінансування 060           35           37
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --
Інші надходження 080       704395       196052

090       494343       344492
          Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів 095       138675        41728
Повернення авансів 100         9991          832
Працівникам 105       103404        91244
Витрат на відрядження 110         1701          631
Зобов'язань з податку на додану вартість 115          277        53662
Зобов'язань з податку на прибуток 120        62280        51360
Відрахувань на соціальні заходи 125        56621        49973
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130        90553        73938
Цільових внесків 140     --     --
Інші витрачання 145       350489       136638
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150        87061        15165
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170        87061        15165
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --
Реалізація:
          фінансових інвестицій
          необоротних активів 190     --     --
          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --
Інші надходження 230     --     --

210     --     --
Отримані:
          відсотки

          необоротних активів 250         5899         3652
          майнових комплексів 260     --     --

240     --     --
Придбання:
          фінансових інвестицій

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

V



1 2 3 4
Інші платежі 270     --     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280        -5899        -3652
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300        -5899        -3652

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320     --     --
Інші надходження 330     --     --
Погашення позик 340        97910         5768
Сплачені дивіденди 350           78           11
Інші платежі 360     --     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370       -97988        -5779
Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390       -97988        -5779
Чистий рух коштів за звітний період 400       -16826         5734
Залишок коштів на початок року 410        19479        13888
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420           78         -143
Залишок коштів на кінець року 430         2731        19479

   Аналітичні дані з обліку грошових коштів свідчать, що залишки
грошових коштів станом  на  31.12.2010 р. становлять:

каса в національній валюті - 6025,40 грн.;
рахунки в банку в національній валюті - 4032732,13 грн.;
поточні рахунки в банку в іноземній валюті (російські рублі) -

821130,89 грн.;
поточні рахунки в банку в іноземній валюті (долари США) - 10

6,61 грн.;
депозитний рахунок в національній валюті - 14550000,00 гр

н.
грошові  кошти  в  дорозі - 68734,22 грн.

   Таким чином, загальний залишок грошових коштів станом на 31.12.2010
р. складав 19479 тис.грн., в тому числі:

в національній валюті -  18658 тис.грн.
в іноземній валюті - 821 тис.грн.

   Протягом 2011 року рух грошових коштів відбувався в результаті
операційної, інве-стиційної та фінансової діяльності. Чистий рух
грошових коштів за звітний період складав (-) 16826 тис. грн, у тому
числі:

  в результаті операційної діяльності - (+) 87061 тис.грн., з них
надходження - 1395395 тис.грн., а саме:

- від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 566525 тис.
грн;
- від покупців і замовників авансів - 123279 тис.грн.;
- від повернення авансів - 1161 тис.грн.;
- від цільового фінансування - 35 тис.грн.;
- інші надходження - 704395 тис.грн.

витрачення на оплату -  1308334 тис.грн., а саме:
- товарів - 494343 тис.грн.;
- авансів - 138675 тис.грн.;
- повернення авансів - 9991 тис.грн.;
- працівникам - 103404 тис.грн.;
- витрати на відрядження - 1701 тис.грн.;
- зобов'язань з податку на додану вартість - 277 тис.грн.;
- зобов'язань з податку на прибуток - 62280 тис. грн.;



Генеральний директор __________ Поляков Юрій Семенович

Головний бухгалтер __________ Романенко Галiна Дмитрiєвна

- відрахувань на соціальні заходи - 56621 тис.грн.;
- зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) -
90553тис.грн.;
- інші витрачання - 350489 тис.грн.

в результаті інвестиційної діяльності - (-) 5899 тис. грн., з них
надходження - 0 тис.грн.,
витрачення -  5899 тис.грн., а саме:

- на придбання необоротних активів - 5899 тис.грн.;
в результаті фінансової діяльності - (-) 97988 тис. грн., з них:
надходження - 0 тис.грн.,
витрачення -  97988 тис.грн., а саме:

- на сплату дивідендів - 78 тис.грн.;
- погашення позик - 97910 тис.грн.

   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - (+) 78 тис.грн.
   Аналітичні дані з обліку грошових коштів свідчать, що залишки
грошових коштів станом  на  31.12.2011 р. становлять:

каса в національній валюті - 1141,69 грн.;
рахунки в банку в національній валюті - 1677035,83 грн.;
грошові документи в національній валюті (талони на молоко) - 14

95,00 грн.;
поточні рахунки в банку в іноземній валюті (російські рублі)-

417597,69 (1673537,00 рос.руб.)грн.;
поточні рахунки в банку в іноземній валюті (долари США) - 633798

,08 (79325,90 дол. США)грн.;

   Таким чином, загальний залишок грошових коштів станом на 31.12.2011
р. складає 2731 тис.грн., в тому числі:

в національній валюті -  1680 тис.грн.
в іноземній валюті - 1051 тис.грн.
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         0

234

14.12.0

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Стаття Код

1 2 3 4

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Залишок на початок
року 010       284914     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко-
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-  вий

капітал

5 6

    --     --

7 8

    --       -22214

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

      262700

Коригування: Зміна
облікової політики 020

Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок на початок
року

050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --       191904     --     --       191904

      284914     --     --     --     --       169690     --     --       454604

Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів

060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних
засобів 070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка
незавершеного
будівництва

090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

Уцінка
нематеріальних
активів

110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

130

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

140     --     --     --     --     --       -24795     --     --       -24795

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --        99681     --     --        99681

2012 01 01

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

V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу

150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до
Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:
Внески до капіталу 180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення
заборгованості з
капіталу

190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)

210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно
отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в
капіталі 290     --     --     --     --     --        74886     --     --        74886

Залишок на кінець
року 300       284914     --     --     --     --       244576     --     --       529490

1. Нерозподiлений прибуток.
     На  кінець попереднього періоду  (станом на 31.12.2010р.) Товариство  мало непокритий  збиток  у  розмірі  22214 тис. грн.
   Протягом звітного фінансового року Підприємство змінило облікові оцінки вартості активів та зобов'язань з відображенням  в бухгалтерському
обліку, а саме: основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, фінансових інвестицій, відстрочених податкових активів (зобов'язань),
виробничих запасів, готової продукції, резерву сумнівних боргів,  забезпечень наступних витрат і платежів (резерв на виплату відпусток
працівникам, резерв на додаткове пенсійне забезпечення).  Зміна облікових оцінок відображена Товариством за рахунок фінансового результату.
   В результаті здійснення вказаних корригувань, сальдо по рядку 350 "Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)" на початок 2011 року в
балансі Товариства було збільшено на 191904 тис.грн.  
   Після цих коригувань сума нерозподіленого прибутку на початок 2011 року склала  169690 тис. грн.
   Протягом  2011 року  Товариство  отримало  прибуток  в  розмірі  99681 тис.грн. від  здійснення  звичайної діяльності (операційної та
інвестиційної). 
   Виплати  власникам з прибутку отриманого у 2010 році зроблені у 2011 році  у сумі  24795 тис.грн. 
   На  дату  складання  балансу (на 31.12.11 р.) сума  нерозподіленого  прибутку збільшилася  і  дорівнює  244576 тис. грн.



Романенко Галiна Дмитрiєвна_______Головний бухгалтер

Поляков Юрій Семенович_______Генеральний директор

2. Кiлькiсть акцiй, якi знаходяться у власностi членiв виконавчого органу.
В.о.генерального директора Поляков Юрій Семенович - 0 шт. (0 %);
Головний бухгалтер Романенко Галина Дмитрiвна - 0 шт. (0 %);
Член Наглядової ради Арiх Сергiй Георгiйович - 1 шт. (0,00000008775 %);



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ"

Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИДОБУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГIПСУ ТА КРЕЙДИ

За ЄДРПОУ 00191827
За КОАТУУ 1424510400
За CПОДУ          0
За КОПФГ 234
За КВЕД 14.12.0

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

12 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних
активів

Код
рядка

Залишок на початок року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Надійшло за
рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

Вибуло за рік

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення

корисності за
рік

Залишок на кінець року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Інші зміни за рік

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік
Форма № 5           Код за 1801008

I. Нематеріальні активи.

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

Права користування
природними ресурсами 010 2717 1344 -- -- -- 532 532 377 -- -- -- 2185 1189

Права користування майном
020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на комерційни
призначення 030 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на об'єкти промислової
власності 040 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Авторські та суміжні з ними
права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- --

060 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші нематеріальні активи
070 34 22 2 -- -- 9 9 8 --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 27 21

Разом
080 2751 1366 2 -- -- 541 541 385 -- -- -- 2212 1210

Гудвіл
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



Групи основних засобів Код
рядка

Залишок на початок
року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

Надійшло
за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка

-)

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права
власності (081) --
вартість оформлених у заставу
нематеріальних активів (082) --
вартість створених підприємством
нематеріальних активів (083) --

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

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

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

8 9

Нарахова
но

амортиза
ції за рік

10

Втрати
від

зменшенн
я

кориснос
ті

11

Інші зміни за рік

первісної
(переоцін

еної)
вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець
року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

14 15

одержані за
фінансовою

орендою

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

16 17

передані в
оперативну оренду

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

18 19

у тому числі

Земельні ділянки 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Капітальні витрати на
поліпшення земель

110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки, споруди, та
передавальні пристрої

120 198657 62342 5090 -- -- 4316 4316 15782 -- -- --

Машини та обладнання 130 195608 10737 7419 -- -- 43 43 46788 -- -- --

Транспортні засоби 140 129367 1416 6252 -- -- 3 3 15856 -- -- --

Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)

150 7613 2060 341 -- -- 4 4 1400 -- -- --

Тварини 160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Багаторічні насадження 170 6 1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші основні засоби 180 441 87 1591 -- -- 5 4 180 -- -- --

Бібліотечні фонди 190 5 -- -- -- -- -- -- 3 -- -- --

Малоцінні необоротні
матеріальні активи

200 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Тимчасові (нетитульні)
споруди

210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

199431 73808 -- -- 6093 3247

202984 57482 -- -- 1072 1005

135616 17269 -- -- 111 6

7950 3456 -- -- 515 502

-- -- -- -- -- --

6 1 -- -- -- --

2027 263 -- -- 18 18

5 3 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

Інвестиційна нерухомість 105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



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

Природні ресурси 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інвентарна тара 230 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Предмети прокату 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші необоротні матеріальні
активи

250 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Разом 260 531697 76643 20693 -- -- 4371 4370 80009 -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

548019 152282 -- -- 7809 4778

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 19907
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) --

III. Капітальні інвестиції.

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) --
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) 67579
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) --

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

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 19907

(267) 8749

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 5853 13758

Придбання (виготовлення) основних засобів
290 20346 5743

4

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів 300 -- -- А. Фінансові інвестиції за методом участі в

капіталі в: асоційовані підприємства 350 -- -- --

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістюЗ рядка 260 графа 14

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів
310 2 --

Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

320 -- --



1 2 3 4 1 2 3 4 5

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

акції 390 -- -- --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 -- --

Разом 340 26201 19501

інші 410 -- -- --

Разом (розд.А + розд.Б) 420 -- -- --

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції
інвестиціх відображені:

(421) --за собівартістю
(422) --за справедливою вартістю
(423) --за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції
відображені:

(424) --за собівартістю
(425) --за справедливою вартістю
(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна
оренда активів 440 87 347

4

Операційна курсова різниця 450 2330 1657

Найменування показника Код
рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 465363 466257

Штрафи, пені, неустойки 470 -- 78

Утримання об'єктів житлово-комунального і
соціально-культурного призначення 480 6486 37906

Інші операційні доходи і витрати 490 341039 366380

у тому числі відрахування до резерву сумнівних
боргів 491 Х 168

непродуктивні витрати та втрати 492 Х --

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

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

В.Інші фінансові доходи і витрати:  дивіденди 530 -- Х

Проценти 540 Х --

Фінансова оренда активів 550 -- --

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових
інвестицій 570 -- --

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки корисності 590 -- --

Інші фінансові доходи і витрати 560 -- --

Неопераційна курсова разниця 600 -- --

Безоплатно одержані активи 610 -- Х

Списання необоротних активів 620 Х 37

Інші доходи і витрати 630 146 --

1 2 3

Каса 640 1

Найменування показника Код
рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 2730

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 --

Грошові коншти в дорозі 670 --

Еквіваленти грошових коштів 680 --

Разом 690 2731

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

(341) --
З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(342) --фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій



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

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

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код
рядка

Залишок на
початок

року

Збільшення за звітний рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано
(створено)

додаткові
відрахуванн

я

Використов
ано у

звітному
році

Сторновано
невикориста

ну суму у
звітному

році

Сума
очікуваного
відшкодува
ння витрат

іншою
стороною,

що
врахована

Залишок на
кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 6941 16352 -- 16242 -- -- 7051

Забеспечення  наступних витрат на додаткове
пенсійне забеспечення 720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
гарантийних зобов'язань 730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на
реструктуризацію 740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 -- -- -- -- -- -- --

iнше (актуарiй)
760 63396 7437 -- 5370 -- -- 65463

770 -- -- -- -- -- -- --

Резерв сумнівних боргів
775 408 168 -- 199 -- -- 377

Разом
780 70745 23957 -- 21811 -- -- 72891

З рядків 540-560 графа 4   фінансові витрати, уключені до собівартості продукції --
основної діяльності

(633)



1 2 3 4

Найменування показника

Код
рядка

Балансова
вартість на
кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення
чистої

вартості
реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 21498 -- --

Найменування показника

Код
рядка

Всього на
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12
місяців

від 12 до 18
місяців

від 18 до 36
місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги 940 276002 275627 211

6

164

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби 810 -- -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 -- -- --

Поточні біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 -- -- --

Паливо 820 7422 -- --

Тара і тарні матеріали 830 161 -- --

Будівельні матеріали 840 -- -- --

Запасні частини 850 30680 -- --

Незавершене виробництво 890 510 -- --

Готова продукція 900 19352 -- --

Товари 910 2 -- --

Разом 920 79625 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю
реалізації (921) --
переданих у переробку (922) --
оформлених у заставу (923) --
переданих на комісію (924) --

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

*  визначається за п. 28 Положення (стандарту )  бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 1482 827 655 --

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) --
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

Найменування показника Код
рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 3

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

980 --

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 11

Найменування показника Код
рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 --

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

(926) --З рядка 275 графа 4      Баланси запасу, призначені для продажу



Найменування показника Код
рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 63665

Найменування показника Код
рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік
1300 80394

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 --

на кінець звітного року
1225 --

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
1230 58283

на кінець звітного року
1235 41180

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 46562

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 63665

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових  зобов'язань
1243 -17103

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 --

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253 --

Використано за рік - усього 1310 80394

у тому числі на: будівництво об'єктів
1311 5853

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 74539

з них машин та обладнання
1313 14094

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 2

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 --

1316 --

1317 --



1 2 3

Групи біологічних активів Код
рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 --
- усього
в тому числі

4

накопич
ена

амортиза
ція

--

5

надійшло
за рік

--

залишок на початок
року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна
вартість

--

7

накопич
ена

амортиза
ція

--

вибуло за рік

8

нараховано
амортизації

за рік

--

9

втрати від
зменшення
корисності

--

10

вигоди
від

відновле
ння

кориснос
ті

--

первісна
вартість

--

накопичен
а

амортизац
ія

--

залишок на кінець
року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок
на

початок
року

--

14

надійшло
за рік

--

15

зміни
вартості за

рік

--

16

вибуло за
рік

--

17

залишок
на кінець

року

--

робоча худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

продуктивна худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

багаторічні насадження 1413 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

інші довгострокові біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Поточні біологічні активи 1420 --
- усього
в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

біологічні активи в стані біологічних
перетворень

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

інші поточні біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

Разом 1430 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

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

З рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

(1432) --справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

(1433) --власності



1 2 3

Найменування показника
Код

рядка
дохід

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

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --
- усього
в тому числі

4

витрати

5

Вартість
первісного
ивзнання

Результат від первісного
визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати
пов'язані з

біологічними
перетвореннями

Уцінка
Виручка від

реалізації
Собівартість

реалізації
реалізації

первісного
визнання та

реалізації

Фінансовий результат
(прибуток+, збиток-) від

з них : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- --

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- --

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

цукрові буряки (фабричні) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- --

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- --

плоди ( зерняткові, кісточкові ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- --

інша продукція рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- --

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --
- усього
в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- --

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- --приріст живої маси - усього

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- --з нього :   великої рогатої худоби

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --            свиней

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- --інша продукція тваринництва

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- --додаткові біологічні активи тваринництва

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- --продукція рибництва

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні
активи - разом

Генеральний директор Поляков Юрiй Семенович

Головний бухгалтер Романенко Галiна Дмитрiєвна


