Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Виконуючий
обов’язки Голови
Правлiннягенерального
директора

Мiньковський I.Д.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

30.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00191164
4. Місцезнаходження
Донецька , Ленiнський, 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122
5. Міжміський код, телефон та факс
(062) 217-23-01 (062) 332-23-49
6. Електронна поштова адреса
osp@dmz.donetsk.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://pao.dmz.com.ua/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

30.04.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

1. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються у
зв'язку з вiдсутнiстю таких дiй Товариства протягом звiтного перiоду.
2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається в зв'язку з
вiдсутнiстю такої посади.
3. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається в зв'язку з вiдсутнiстю
органiзацiї що здiйснює рейтингування Товариства та/або його цiнних паперiв.
ПАТ "ДМЗ" не має у статутному капiталi державної частки (наказ РВ ФДМУ
по Донецькiй областi № 1566 вiд 01.11.2004 р. про виконання плану
розмiщення акцiй) та не займає монопольного становища на ринках України
(розпорядження Антимонопольного комiтету України № 291-р вiд 12.11.1997
р.). У зв'язку з проведеною у 2004-2005 рр. реструктуризацiєю пiдприємства,
ПАТ "ДМЗ" виробляє листовий та сортовий прокат за давальницькою схемою,
тобто не є власником готової стратегiчної продукцiї. Товариство не має
стратегiчного значення для економiки i безпеки держави вiдповiдно до
Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.03.2015 р. №83 «Про
затвердження перелiку об’єктiв державної власностi, що мають стратегiчне
значення для економiки i безпеки держави».
4. Iнформацiя про дивiденди не надається. На пiдставi сертифiкату №3967 про
форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили), виданного Торгово-

промисловою палатою України 09.04.2015р., рiчнi загальнi збори Товариства
за пiдсумками 2014 року не проводилися. Рiшення про виплату дивiдендiв за
2014 рiк не приймалося.
5. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається. Випуск облiгацiй емiтентом
не здiйснювався.
6. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається. Випуск
iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї, емiтентом не здiйснювався.
7. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається. Емiтент не випускав
похiднi цiннi папери.
8. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не
надається. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався.
9. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних
паперiв не надається. Пiдприємство не здiйснювало випуск боргових цiнних
паперiв, якi потребують гарантiй третiх осiб.
10. Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН,
тому iнформацiя, передбачена законодавством, щодо цих цiнних паперiв, не
надається.
11. Фiнансова звiтнiсть емiтента не складається за положеннями (стандартами)
бухгалтерсьеого облiку. Емiтент перейшов на складання звiтнiстi за МСФЗ.
12. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається. Емiтент не здiйснював
випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi.
13. У зв’язку з вiдсутнiстю у 2014 роцi замовлень на виробництво продукцiї,
послуги з переробки сортової та листової заготiвки не надавалися.
14. Наглядовою радою Товариства 18.03.2015 року (протокол №54) прийняте
рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження
Голови Правлiння – генерального директора Селiверстова Олександра
Євгеновича, що перебував на посадi з 16.05.2014р. по 18.03.2015р. включно;
обрано на посаду члена Правлiння Товариства Мiньковського Iгоря
Давидовича на строк з 19.03.2015р. по 15.05.2017р. включно; обрано
виконуючим обов’язки голови Правлiння – генерального директора
Товариства Мiньковського Iгоря Давидовича на строк з 19.03.2015р. до
обрання голови Правлiння – генерального директора Товариства.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АД № 079733
3. Дата проведення державної реєстрації
23.04.1996
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
90560290.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
627
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Не заповнюється емiтентом - акцiонерним товариством
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Вiддiлення «Донецька регiональна дирекцiя» ПАТ «ВТБ БАНК»
2) МФО банку
321767
3) поточний рахунок
26001010167814
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Вiддiлення «Донецька регiональна дирекцiя» ПАТ «ВТБ БАНК»
5) МФО банку
321767

6) поточний рахунок
26001010167814
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв
архiтектури

АГ №
57793

Мiнiстерство
регiонального
розвитку та
будiвництва
України
31.05.2011
Iнспекцiя
державного
архiтектурнобудiве

07.07.2015

Строк закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив.
Питання її подальшого продовження ще не
розглядалося. Лiцензiя використовується для
Опис
створення нових об'єктiв архiтектури та наглядом
за iснуючими об'єктами архiтектури.

АД №
032481

Надання послуг з охорони власностi та громадян

18.07.2012

МВС

Необмежена

Лiцензiя використовується для здiйснення
охорони об'єктiв власностi; охорони вантажiв при
транспортуваннi; надання послуг з охорони
Опис
стороннiм органiзацiям i особам. Термiн дiї
лiцензiї необмежений.

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення
використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) „Перелiку
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв”

Опис

Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення

Опис

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного зв’язку сухопутної

Державна
служба
АЕ
21.03.2013
України з
№194984
контролю за
наркотиками

21.03.2018

Лiцензiя необхiдна для використання
знеболюючих препаратiв у пунктах медичної
допомоги робiтникам заводу при отриманнi
виробничих травм.

АД №
037668

21.06.2012

Державна
Iнспекцiя
техногенної
безпеки
України

Необмежена

Надання послуг i виконання робiт
протипожежного призначення. Термiн дiї
необмежений.

№
БС150-

11.12.2012

Український
державний

07.11.2017

рухомої служби

центр
радiочастот

140093602

Дозвiл використовується для експлуатацiї
радiоелектронного засобу аналогового
ультракороткохвильового радiотелефонного
Опис
зв'язку сухопутної рухомої служби. Строк
закiнчення дiї лiцензiї ще не наступив. Питання її
подальшого продовження ще не розглядалося.

АВ №
583504

Ветеринарна практика

Головне
Управлiння
ветеринарної
07.06.2011
медицини в
Донецькiй
областi

08.11.2014

*вiдповiдно до ст.5 Закону України «Про
тимчасовi заходи на перiод проведення
антитерористичної операцiї» лiцензiї та документи
дозвiльного характеру, виданi суб’єктам
господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть на
Опис
територiї проведення антитерористичної операцiї,
строк дiї яких закiнчився у перiод її проведення,
вважаються такими, що продовжили свою дiю на
перiод проведення антитерористичної операцiї.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Регiональне вiддiлення Фонду
держмайна України по
Донецькiй областi

13511245

83000Україна м. Донецьк
вул. Артема, 97

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

д/н

---

0

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння-генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Селiверстов Олександр Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор дирекцiї з
зовнiшньоекономiчної дiяльностi та збуту металопродукцiї, заступник генерального директора з
логiстики Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" - металургiйний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.05.2014 по 15.05.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Правлiння-генеральний директор очолює виконавчий орган Товариства (далi - Правлiння)
та забезпечує ефективне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Голова Правлiння генеральний директор має наступнi повноваження та обов'язки:
1) дiє без довiреностi вiд iменi Товариства, представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з
усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами,
установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними
особами;
2) вчиняє вiд iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь – якi
договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом
Товариства в межах компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту Товариства;
3) скликає засiдання Правлiння, визначає їхнiй порядок денний та головує на них;
4) розподiляє обов’язки мiж членами Правлiння;
5) приймає рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є
предметом такого правочину, є менш нiж 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства;
6) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства,
рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
7) вiдкриває рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних
паперах;
8) пiдписує iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято
уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту
Товариства;
9) видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;
10) здiйснює поточне керiвництво Товариством (приймає рiшення, видає накази, розпорядження i
надає вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками
фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства;
11) розподiляє обов’язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджує посадовi iнструкцiї
працiвникiв Товариства, встановлює внутрiшнiй режим роботи Товариства;
12) приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та
накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх
документiв Товариства, приймає будь – якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно
переведення) щодо працiвникiв Товариства;
13) укладає трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi Товариства;
14) пiдписує колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

15) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному
капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймає участь в органах управлiння таких
юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосує
(приймає участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких
юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд
iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства
заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
16) органiзовує поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства;
17) приймає рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних
органiзацiях;
18) здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не
суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Посадовiй особi встановлено посадовий оклад вiдповiдно до штатного розкладу, який дiє в
Товариствi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження голови Правлiння - генерального директора Селiверстова Олександра
Євгеновича, що перебував на посадi з 30.12.2013р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду голови Правлiння – генерального директора Селiверстова Олександра
Євгеновича на строк з 16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями
товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлих Володимир Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Правлiння – генеральний
директор ПАТ "ДМЗ", член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з виробництва - начальник
виробничого вiддiлу ПАТ "ДМЗ"; заступник директора з виробництва Фiлiї "Металургiйний
комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.05.2014 по 15.05.2017р. включно

9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Бєлих Володимир Вiкторович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства,
самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах,
незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до
протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням
своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими
внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти
голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини
вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати
пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур
щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства,
надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв
Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як
оплата за сумiщення посад.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Бєлиха Володимира Вiкторовича, що перебував на
посадi члена Правлiння з 18.12.2012р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Бєлиха Володимира Вiкторовича на строк з
16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з виробництва начальник виробничого вiддiлу ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом; заступник директора з виробництва
Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"-

металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крикунов Борис Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1945
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: технiчний директор - головний
iнженер ПАТ "ДМЗ"; головний iнженер Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного
акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.05.2014 по 15.05.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Крикунов Борис Петрович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства,
самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах,
незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до
протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням
своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими

внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти
голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини
вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати
пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур
щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства,
надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв
Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Товариства Крикунова Бориса Петровича, що
перебував на посадi з 16.05.2011р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Крикунова Бориса Петровича на строк з
16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", технiчний директор - головний
iнженер ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом; головний iнженер Фiлiї "Металургiйний
комплекс"Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод"
(мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння - головний бухгалтер за сумiсництвом
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стрельцова Людмила Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Правлiння ПАТ "ДМЗ" ,
головний бухгалтер ПАТ "ДМЗ"; головний бухгалтер Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного
акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.05.2014 по 15.05.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння - головний бухгалтер за сумiсництвом Стрельцова Людмила Федорiвна має
наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства,
самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах,
незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до
протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням
своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими
внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти
голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини
вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати
пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур
щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства,
надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв
Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
19) органiзовує i контролює ведення бухгалтерського i податкового облiку всiх господарських
операцiй Товариства;
20) здiйснює систематичний поточний контроль за обгрунтованiстю господарських операцiй;

21) здiйснює спiльно з iншими службами та вiддiлами економiчний аналiз фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою
виявлення внутрiшньогосподарських резервiв;
22) здiйснює контроль за облiком результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
23) контролює нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, єдиного
соцiального внеску в пенсiйний фонд, контролює розрахунки з iншими фондами, погашення у
встановленi термiни заборгованостi банкам;
24) забезпечує використання сучасних засобiв механiзацiї i автоматизацiї облiковообчислювальних робiт;
25) здiйснює контроль органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в структурних пiдроздiлах
Товариства, проведення своєчасного iнструктажу працiвникiв з питань бухгалтерського облiку;
26) здiйснює контроль за достовiрнiстю бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв;
27) здiйснює контроль за наданням бухгалтерської та податкової звiтностi у встановленi термiни
вiдповiдним органам;
28) органiзовує i контролює проведення в цехах i службах заводу вибiрковi цiльовi перевiрки,
перiодичних i рiчних iнвентаризацiй всiх статей балансу;
29) контролює пiдготовку та аналiз звiтiв для надання їх на розгляд Правлiння i Наглядової ради
Товариства;
30) здiйснює iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України, Статутом
Товариства i Положенням про Правлiння Товариства.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як
оплата за сумiщення посад.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Товариства Стрельцової Людмили Федорiвни, що
перебувала на посадi з 16.05.2011р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Стрельцову Людмилу Федорiвну на строк з
16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", головний бухгалтер ПАТ "ДМЗ"
за сумiсництвом; заступник головного бухгалтера Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного
акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.
Донецьк, вул. Iвана Ткаченка,141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сухоносова Валентина Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**

26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Правлiння ПАТ "ДМЗ",
директор з адмiнiстративно-правових питань ПАТ "ДМЗ"; заступник директора з адмiнiстративноправових питань Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства
"Донецьксталь"- металургiйний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.05.2014 по 15.05.2014р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Сухоносова Валентина Олексiївна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства,
самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах,
незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до
протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням
своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими
внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти
голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини
вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати
пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур
щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства,
надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв
Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як

оплата за сумiщення посад.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Товариства Сухоносової Валентини Олексiївни, що
перебувала на посадi з 16.05.2011р. по 15.05.2014р. включно.
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Сухоносову Валентину Олексiївну на строк з
16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з адмiнiстративноправових питань ПАТ "ДМЗ" за сумiсництвом, заступник директора з адмiнiстративно-правових
питань Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шебанов Володимир Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора дирекцiї з
економiки Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод"; директор з
економiки та фiнансiв ПАТ "ДМЗ", заступник директора з економiки та фiнансiв Фiлiї
"Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний
завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.05.2014 по 15.05.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Шебанов Володимир Леонiдович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства,
самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах,
незалежно вiд володiння акцiями Товариства;

4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до
протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням
своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими
внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти
голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини
вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати
пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;
16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур
щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства,
надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв
Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як
оплата за сумiщення посад.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Товариства Устинова Володимира Вiталiйовича, що
перебував на посадi з 16.05.2011р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Шебанова Володимира Леонiдовича на строк
з 16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з економiки та фiнансiв
ПАТ «ДМЗ» за сумiсництвом, заступник директора з економiки та фiнансiв Фiлiї "Металургiйний
комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод"
(мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка,141).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Уколов Вiктор Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор з персоналу ПАТ
«ДМЗ», заступник директора з органiзацiї працi та персоналу Фiлiї "Металургiйний комплекс"
Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.05.2014 по 15.05.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Правлiння Уколов Вiктор Олексiйович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Товариства,
самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
3) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, бути присутнiм на Загальних зборах,
незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
4) вимагати скликання засiдання Наглядової ради;
5) у разi не згоди з прийнятим рiшенням Правлiння виражати окрему думку, що вноситься до
протоколу засiдання Правлiння;
6) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного;
7) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Правлiння;
8) отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Правлiнням
своїх повноважень;
10) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень;
11) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими
внутрiшнiми документами Товариства;
12) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлiнням;
13) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Правлiння. Завчасно повiдомляти
голову Правлiння про неможливiсть участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини
вiдсутностi;
14) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
15) на вимогу Наглядової ради брати участь у засiданнi Наглядової ради та звiтувати i давати
пояснення Наглядовiй радi щодо своєї дiяльностi;

16) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур
щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
17) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб;
18) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом Товариства,
надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу органiв
Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора.
Посадовiй особi виплачується винагорода (заробiтна плата) за рахунок коштiв Товариства, як
оплата за сумiщення посад.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Правлiння Товариства Шпундри Миколи Григоровича, що
перебував на посадi з 16.05.2011р. по 15.05.2014р. включно;
- призначено на посаду члена Правлiння Товариства Уколова Вiктора Олексiйовича на строк з
16.05.2014р. по 15.05.2017р. включно.
Рiшення прийнятi Наглядовою радою Товариства, протокол №47 вiд 15.05.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Правлiння ПАТ "ДМЗ", директор з персоналу ПАТ "ДМЗ"
за сумiсництвом, заступник директора з органiзацiї працi та персоналу Фiлiї "Металургiйний
комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод"
(мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ємченко Андрiй Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: голова Наглядової ради ПАТ
"ДМЗ", заступник генерального директора з стратегiчного розвитку Приватного акцiонерного
товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2014 по 25.04.2017р. включно
9) Опис

Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює захист прав акцiонерiв
Товариства в межах повноважень, що передбаченi Статутом Товариства i Положенням про
Наглядову раду Товариства.
Голова Наглядової ради має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй; знайомитися зi змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння - генерального директора та членiв Правлiння,
iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних
зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу
засiдання Наглядової ради Товариства;
8) пiдписувати контракти з членами Правлiння Товариства, якщо рiшенням Наглядової ради
Товариства не призначено iншу особу, уповноважену на пiдписання контрактiв з членами
Правлiння Товариства;
9) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою
радою Товариства своїх повноважень;
10) керувати роботою Наглядової ради Товариства, скликати засiдання Наглядової ради та
головувати на них, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, здiйснювати в
межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та
внутрiшнiми нормативними документами Товариства, iншi повноваження, передбаченi Законом,
Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства;
11) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень;
12) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
13) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
14) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства;
15) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини
iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо
укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi
є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Головою
Наглядової ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно
до загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу,
безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
16) забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених Законами України та Статутом
Товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства на вимогу
органiв Товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора;
17) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв.
18) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв голови Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:

- припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Ємченка Андрiя Валентиновича,
що перебував на посадi з 16.05.2011р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду голови Наглядової ради Товариства Ємченка Андрiя Валентиновича на строк з
26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства ( протокол №28 вiд 25.04.2014р.) та
Наглядовою радою Товариства (протокол №45 вiд 25.04.2014р.).
В даний час особа обiймає посади: голова Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального
директора з стратегiчного розвитку Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соколова Людмила Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ
"ДМЗ", заступник генерального директора з фiнансiв Приватного акцiонерного товариства
"Донецьксталь"- металургiйний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2014 по 25.04.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Соколова Людмила Володимирiвна має наступнi повноваження та
обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а
також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв
Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних
зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;

6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу
засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення
Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства
у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на
пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi
виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою
радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням
обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства,
повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду
Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних
обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно
повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової
ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини
iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо
укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi
є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової
ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до
загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу,
безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України
та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Соколової Людмили
Володимирiвни, що перебувала на посадi з 16.05.2011р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Соколову Людмилу Володимирiвну на
строк з 26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р.
В даний час обiймає посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", заступник генерального директора
з фiнансiв Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод"
(мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Надич Iгор Богданович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ
"ДМЗ", директор дирекцiї з управлiння власнiстю Приватного акцiонерного товариства
"Донецьксталь"- металургiйний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2014 по 25.04.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Надич Iгор Богданович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а
також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв
Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних
зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу
засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення
Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства
у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на
пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi
виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою

радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням
обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства,
повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду
Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних
обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно
повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової
ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини
iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо
укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi
є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової
ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до
загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу,
безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України
та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Надича Iгоря Богдановича, що
перебував на посадi з 16.05.2011р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Надича Iгоря Богдановича на строк з
26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р.
В даний час обiймає посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з управлiння
власнiстю Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод"
(мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онiщенко Свiтлана Федорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПАТ
"ДМЗ", директор дирекцiї з економiки Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"металургiйний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2014 по 25.04.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Онiщенко Свiтлана Федорiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а
також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв
Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних
зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу
засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення
Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства
у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на
пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi
виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою
радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням
обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства,
повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду
Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних
обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства,

Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно
повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової
ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини
iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо
укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi
є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової
ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до
загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу,
безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України
та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Онiщенко Свiтлани Федорiвни, що
перебувала на посадi з 16.05.2011р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Онiщенко Свiтлану Федорiвну на строк з
26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р.
В даний час обiймає посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з економiки
Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження:
83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гурєєв Максим Костянтинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора дирекцiї з
правового забезпечення Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний
завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2014 по 25.05.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради Гурєєв Максим Костянтинович має наступнi повноваження та обов'язки:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися iз змiстом документiв Товариства, отримувати їх копiї, а
також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
2) вимагати звiтiв та пояснень вiд голови Правлiння – генерального директора та членiв
Правлiння, iнших працiвникiв Товариства щодо їхньої посадової та службової дiяльностi;
3) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
4) за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори акцiонерiв, бути присутнiм на Загальних
зборах акцiонерiв, незалежно вiд володiння акцiями Товариства;
5) бути присутнiм на засiданнях Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання Наглядової ради Товариства;
7) виражати окрему думку щодо рiшення Наглядової ради Товариства, яка вноситься до протоколу
засiдання Наглядової ради Товариства;
8) у випадку обрання головою Наглядової ради Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення
Наглядової ради Товариства виконувати функцiї та обов’язки голови Наглядової ради Товариства
у вiдповiдностi зi Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
9) тимчасово виконувати обов’язки (повноваження) голови Наглядової ради Товариства на
пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства у разi тимчасової неможливостi
виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень;
10) здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою
радою Товариства своїх повноважень;
11) Член Наглядової ради здiйснює в межах своєї компетенцiї, у порядку та з урахуванням
обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства,
повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду
Товариства;
12) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних
обставин;
13) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
14) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
15) особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень Наглядової ради Товариства. Завчасно
повiдомляти голову Наглядової ради Товариства про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової
ради Товариства iз зазначенням причин вiдсутностi;
16) дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлiкту iнтересiв:
- у письмовiй формi повiдомляти Наглядову раду Товариства про будь-якi вчиненi ним правочини
iз цiнними паперами Товариства негайно пiсля їх вчинення;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо

укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- не отримувати вiд фiзичних та/або юридичних осiб подарункiв, послуг чи будь яких переваг, якi
є або можуть розглядатися як винагорода за рiшення чи дiї, прийнятi або вжитi Членом Наглядової
ради в рамках свого посадового становища, крiм символiчних знакiв уваги вiдповiдно до
загальноприйнятих правил ввiчливостi чи сувенiрiв при проведеннi офiцiйних заходiв;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов’язаних iз режимом обiгу,
безпеки та зберiгання конфiденцiйної iнформацiї Товариства та iнформацiї з обмеженим доступом;
17) забезпечувати доступ до iнформацiї про Товариство в межах, передбачених законами України
та Статутом Товариства;
18) забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;
19) виконувати свої обов’язки особисто.
Виконання обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Гурєєва Максима Костянтиновича,
що перебував на посадi з 16.05.2011р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Гурєєва Максима Костянтиновича на строк з
26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р.
В даний час особа обiймає посади: член Наглядової ради ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї з
правового забезпечення Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"- металургiйний
завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юшков Євген Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п’яти рокiв Юшков Євген Олександрович обiймав наступнi посади: голова
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", заступник директора дирекцiї з монiторингу виробничогосподарської дiяльностi департаменту з роботи зi стратегiчними партнерами, директор дирекцiї
економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв Приватного акцiонерного
товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2014 по 25.04.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Ревiзiйної комiсiї органiзовує роботу комiсiї пiд час проведення перевiрок фiнансово господарської дiяльностi Товариства в межах повноважень, що передбаченi чинним
законодавством України, Статутом Товариства i Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для
проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в межах, що визначенi
Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства;
2) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо
питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх
фактичну наявнiсть;
4) бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi
питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
5) брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за
пiдсумками перевiрки, що проводилась Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або
Правлiння Товариства та в iнших випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi
товариства», Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або iншими внутрiшнiми
документами Товариства;
6) реалiзовувати iншi права, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
5) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень;
6) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7) органiзовувати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства;
8) скликати засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства та головувати на них, затверджувати порядок
денний засiдань, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї Товариства;
9) брати участь у складi Ревiзiйної комiсiї у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства, а також у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням
причини вiдсутностi;
10) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
11) доповiдати про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю Товариства перевiрок Загальним
зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства.
12) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
13) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства iнформацiю про
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб
Товариства;
14) виконувати свої обов’язки особисто;
15) пiдтримувати постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
16) виконувати iншi обов’язки, що передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Юшкова Євгена Олександровича,

що перебував на посадi з 26.04.2013р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Юшкова Євгена Олександровича на строк з
26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства (протокол №28 вiд 25.04.2014р.) та Ревiзiйною
комiсiєю Товариства ( протокол №3 вiд 25.04.2014р.).
В даний час особа обiймає посади: голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", директор дирекцiї
економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв Приватного акцiонерного
товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул.
Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлоусова Олена Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п’яти рокiв Бєлоусова Олена Андрiївна обiймала посаду головного спецiалiста
дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"
- металургiйний завод"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2014 по 25.04.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї Бєлоусова Олена Андрiївна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для
проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо
питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх
фактичну наявнiсть;
4) бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi
питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
5) брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за
пiдсумками перевiрки, що проводилась Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або

Правлiння Товариства та в iнших випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi
товариства», Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або iншими внутрiшнiми
документами Товариства;
6) реалiзовувати iншi права, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень;
8) брати участь у складi Ревiзiйної комiсiї у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства, а також у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням
причини вiдсутностi;
9) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
10) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства iнформацiю про
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб
Товариства;
12) виконувати свої обов’язки особисто i не передавати свої повноваження iншiй особi, крiм члена
Ревiзiйної комiсiї – юридичної особи – акцiонера.
13) виконувати iншi обов’язки, що передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Бєлоусової Олени Андрiївни, що
перебувала на посадi з 26.04.2013р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Бєлоусова Олена Андрiївна на строк з
26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р..
В даний час особа обiймає посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", головний спецiалiст
дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту Приватного акцiонерного товариства
"Донецьксталь"- металургiйний завод" (мiсцезнаходження пiдприємства: 83062, м.Донецьк, вул.
Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чижикова Iрина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища

6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п’яти рокiв Чижикова Iрина Володимирiвна обiймала посади: заступник
начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ "ДМЗ", заступник начальника плановоекономiчного вiддiлу Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства
"Донецьксталь" - металургiйний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2014 по 25.04.2017р. включно
9) Опис
Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї Чижикова Iрина Володимирiвна має наступнi повноваження та обов'язки:
1) вимагати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства надання документацiї, що необхiдна для
проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) отримувати вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства уснi та письмовi пояснення щодо
питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх
фактичну наявнiсть;
4) бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв Товариства та брати участь в обговореннi
питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
5) брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння Товариства у разi розгляду висновкiв за
пiдсумками перевiрки, що проводилась Ревiзiйною комiсiєю за iнiцiативою Наглядової ради або
Правлiння Товариства та в iнших випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi
товариства», Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або iншими внутрiшнiми
документами Товариства;
6) реалiзовувати iншi права, передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
7) дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень;
8) брати участь у складi Ревiзiйної комiсiї у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства, а також у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням
причини вiдсутностi;
9) здiйснювати пiдготовку висновкiв щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
10) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Правлiнню, Ревiзiйнiй комiсiї Товариства iнформацiю про
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб
Товариства;
12) виконувати свої обов’язки особисто i не передавати свої повноваження iншiй особi, крiм члена
Ревiзiйної комiсiї – юридичної особи – акцiонера.
13) виконувати iншi обов’язки, що передбаченi законом, Статутом Товариства, Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.
У 2014 роцi вiдбулись змiни складу посадових осiб Товариства:
- припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Гринишиної Юлiї Володимирiвни,
що перебувала на посадi з 26.04.2013р. по 25.04.2014р. включно;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Чижикову Iрину Володимирiвну на строк з

26.04.2014р. по 25.04.2017р. включно.
Рiшення прийнятi загальними зборами Товариства, протокол №28 вiд 25.04.2014р..
В даний час особа обiймає посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМЗ", заступник начальника
планово-економiчного вiддiлу ПАТ "ДМЗ", заступник начальника планово-економiчного вiддiлу
Фiлiї "Металургiйний комплекс" Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь" металургiйний завод" (мiсцезнаходження: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи
або повне найменування
юридичної особи

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiннягенеральний
директор

Селiверстов Олександр
Євгенович

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Бєлих Володимир
Вiкторович

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Крикунов Борис Петрович

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння головний бухгалтер
за сумiсництвом

Стрельцова Людмила
Федорiвна

3000

0.000828

3000

0

0

0

Член Правлiння

Сухоносова Валентина
Олексiївна

5520

0.0015

5520

0

0

0

Член Правлiння

Шебанов Володимир
Вiталiйович

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Уколов Вiктор
Олексiйович

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової
ради

Ємченко Андрiй
Валентинович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Соколова Людмила
Володимирiвна

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Надич Iгор Богданович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Онiщенко Свiтлана
Федорiвна

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Гурєєв Максим
Костянтинович

0

0

0

0

0

0

Кількість за видами акцій

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Юшков Євген
Олександрович

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Бєлоусова Олена
Андрiївна

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Чижикова Iрина
Володимирiвна

0

0

0

0

0

0

8520

0.00235

8520

0

0

0

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

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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Fintest Trading Co
Limited

00000000

- Кiпр Нiкосiя Каллiполеос енд
Дамаскiноу 1, Вiоларiс Коурт, 3
по

55122977

ПрАТ "Донецьксталь"
- металургiйний
завод"

30939178

83062 Україна Донецька
Ворошиловський м. Донецьк
вул.Iвана Ткаченка, 122

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

н/д
Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

15.2172

55122977

0

0

0

173312483

47.8445

173312483

0

0

0

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

0
228435460

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

0

0

0

0

0

63.0617

228435460

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
25.04.2014
63.314
Перелiк питань, що розглядалися на рiчних загальних зборах Товариства згiдно з порядком денним:
1. Припинення повноважень лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Обрання лiчильної комiсiї
загальних зборiв Товариства.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Затвердження основних напрямiв
дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк.
7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Внесення змiн до Статуту Товариства.
14. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори Товариства.
15. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства.
16. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
17. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш
як одного року з дати прийняття такого рiшення.
18. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
19. Про приватне розмiщення акцiй Товариства.
20. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть наданi повноваження приймати
рiшення та здiйснювати дiї, передбаченi чинним законодавством, щодо збiльшення статутного
капiталу Товариства та приватного розмiщення акцiй Товариства.
21. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дiй,
передбачених чинним законодавством та пов’язаних з приватним розмiщенням акцiй Товариства.
Наглядова рада Товариства iнiцiювала проведення Зборiв i затвердила порядок денний, протокол №40
вiд 12.02.2014р.
Пропозицiя про додаткове включення до порядку денного Зборiв питань з вiсiмнадцятого по двадцять
перше i проектiв рiшень з цих питань була надана акцiонером Товариства – Приватним акцiонерним
товариством "Донецьксталь" – металургiйний завод", яке станом на 25.02.2014 р. було власником 173
312 483 штук простих iменних акцiй Товариства, що становило 47,8445 % статутного капiталу
Товариства.
З першого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"1. Припинити повноваження лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства у складi: Костирко Вiри
Степанiвни - голови лiчильної комiсiї, Мiрошниченко Iрини Вiкторiвни - члена лiчильної комiсiї,
Петрової Марiї Григорiвни - члена лiчильної комiсiї, Речанської Наталiї Григорiвни - члена лiчильної
комiсiї, Iгнатової Ольги Володимирiвни - члена лiчильної комiсiї.
2. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв Товариства у складi: Золотої Тетяни Юрiївни - голови
лiчильної комiсiї, Мiрошниченко Iрини Вiкторiвни - члена лiчильної комiсiї, Петрової Марiї
Григорiвни - члена лiчильної комiсiї, Речанської Наталiї Григорiвни - члена лiчильної комiсiї,

Iгнатової Ольги Володимирiвни - члена лiчильної комiсiї".
Пiдсумки голосування з першого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 297 863 голоси, що становить 99,9780 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 9 960 голосiв, що становить 0,0043 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 6 960 голосiв, що становить 0,0030 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 28 592 голоси, що становить 0,0125 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 2 бюлетенi, що складає 4 880 голосiв або 0,0021 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З другого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"1.Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2013
рiк.
2. Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2014 рiк".
Пiдсумки голосування з другого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 091 741 голос, що становить 99,8882 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 211 090 голосiв, що становить 0,0920 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 11 960 голосiв, що становить 0,0052 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 3 бюлетенi, що складає 2 640 голосiв або 0,0012 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З третього питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2013 рiк".
Пiдсумки голосування з третього питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 087 403 голоси, що становить 99,8863 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 211 090 голосiв, що становить 0,0920 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 19 600 голосiв, що становить 0,0085 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 22 322 голоси, що становить 0,0097 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 6 бюлетенiв, що складає 7 840 голосiв або 0,0034 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З четвертого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк".
Пiдсумки голосування з четвертого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 077 285 голосiв, що становить 99,8819 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 217 212 голосiв, що становить 0,0947 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 16 960 голосiв, що становить 0,0074 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 158 голосiв, що становить 0,0131 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 5 бюлетенiв, що складає 6 640 голосiв або 0,0029 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З п’ятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк".
Пiдсумки голосування з п’ятого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 069 819 голосiв, що становить 99,8786 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 215 612 голосiв, що становить 0,0940 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 21 440 голосiв, що становить 0,0093 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;

- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 7 бюлетенiв, що складає 10 560 голосiв або 0,0046 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З шостого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"1. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку Товариства за результатами дiяльностi Товариства за 2013 рiк
розподiл прибутку Товариства за 2013 рiк не здiйснювати.
2. Збиток Товариства за результатами дiяльностi за 2013 рiк покрити за рахунок нерозподiленого
прибутку минулих рокiв".
Пiдсумки голосування з шостого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 036 187 голосiв, що становить 99,8639 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 244 698 голосiв, що становить 0,1067 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 21 386 голосiв, що становить 0,0093 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 9 бюлетенiв, що складає 15 160 голосiв або 0,0066 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З сьомого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради
Товариства - Ємченка Андрiя Валентиновича, члена Наглядової ради Товариства - Соколової
Людмили Володимирiвни, члена Наглядової ради Товариства - Гурєєва Максима Костянтиновича,
члена Наглядової ради Товариства - Надича Iгоря Богдановича, члена Наглядової ради Товариства Онiщенко Свiтлани Федорiвни".
Пiдсумки голосування з сьомого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 088 419 голосiв, що становить 99,8867 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 212 492 голоси, що становить 0,0927 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 8 960 голосiв, що становить 0,0039 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 5 бюлетенiв, що складає 7 голосiв або 0,0033 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З восьмого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Обрати до складу Наглядової ради Товариства: Ємченка Андрiя Валентиновича, Соколову Людмилу
Володимирiвну, Надича Iгоря Богдановича, Онiщенко Свiтлану Федорiвну, Гурєєва Максима
Костянтиновича".
Пiдсумки голосування з восьмого питання порядку денного:
- "ЗА" кандидата Ємченка Андрiя Валентиновича вiддано 230 031 000 голосiв;
- "ЗА" кандидата Соколову Людмилу Володимирiвну вiддано 228 995 309 голосiв;
- "ЗА" кандидата Надича Iгоря Богдановича вiддано 229 019 942 голоси;
- "ЗА" кандидата Онiщенко Свiтлану Федорiвну вiддано 228 994 642 голоси;
- "ЗА" кандидата Гурєєва Максима Костянтиновича вiддано 228 991 002 голоси.
Визнано недiйсними 58 бюлетенiв, що складає 536 048 голосiв.
З дев’ятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (типову форму договору), що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову Правлiння -генерального директора
Товариства укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства
на затверджених умовах вiд iменi Товариства".
Пiдсумки голосування з дев’ятого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 077 341 голос, що становить 99,8819 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 212 970 голосiв, що становить 0,0929 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 17 560 голосiв, що становить 0,0077 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 6 бюлетенiв, що складає 9 560 голосiв або 0,0042 % вiд загальної кiлькостi

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З десятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: голови Ревiзiйної комiсiї
Товариства - Юшкова Євгена Олександровича, члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Бєлоусової
Олени Андрiївни, члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Гринишиної Юлiї Володимирiвни".
Пiдсумки голосування з десятого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 085 459 голосiв, що становить 99,8854 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 214 492 голоси, що становить 0,0935 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 12 000 голосiв, що становить 0,0052 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 5 бюлетенiв, що складає 5 480 голосiв або 0,0024 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З одинадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"1.Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Юшкова Євгена Олександровича, Бєлоусову
Олену Андрiївну, Чижикову Iрину Володимирiвну ".
Пiдсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного:
- "ЗА" кандидата Юшкова Євгена Олександровича вiддано 229 008 628 голосiв;
- "ЗА" кандидата Бєлоусову Олену Андрiївну вiддано 229 002 128 голосiв;
- "ЗА" кандидатуру Чижикову Iрину Володимирiвну вiддано 56 305 456 голосiв.
Визнано недiйсними 54 бюлетенi, що складає 298 824 голоси.
З дванадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Затвердити умови цивiльно-правового договору (типову форму договору), що укладатиметься з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Уповноважити голову Правлiння - генерального директора
Товариства укласти та пiдписати цивiльно-правовий договiр з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства
на затверджених умовах вiд iменi Товариства".
Пiдсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 076 301 голос, що становить 99,8814 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 211 970 голосiв, що становить 0,0924 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 17 600 голосiв, що становить 0,0077 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134% вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсним 7 бюлетенiв, що складає 11 560 голосiв або 0,0050 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З тринадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити Статут
Товариства в новiй редакцiї. Доручити головi Правлiння - генеральному директору Товариства
пiдписати Статут Товариства в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, пов’язанi iз державною
реєстрацiєю Статуту Товариства в затвердженiй новiй редакцiї у встановленому законодавством
порядку, в тому числi шляхом видачi вiдповiдної довiреностi третiй особi".
Пiдсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 061 461 голос, що становить 99,8750 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 226 210 голосiв, що становить 0,0986 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 17 920 голосiв, що становить 0,0078 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 8 бюлетенiв, що складає 11 840 голосiв або 0,0052 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З чотирнадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Внести змiни до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Затвердити Положення про Загальнi збори Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити
голову та секретаря загальних зборiв Товариства пiдписати Положення про Загальнi збори
Товариства в затвердженiй новiй редакцiї".
Пiдсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного:

- "ЗА" - 229 077 179 голосiв, що становить 99,8818 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 212 492 голоси, що становить 0,0927 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 16 760 голосiв, що становить 0,0073 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 8 бюлетенiв, що складає 11 000 голосiв або 0,0048 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З п’ятнадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити
голову та секретаря загальних зборiв Товариства пiдписати Положення про Наглядову раду
Товариства в затвердженiй новiй редакцiї".
Пiдсумки голосування з п’ятнадцятого питання порядку денного:
- "ЗА" - 228 553 854 голоси, що становить 99,6536 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 212 970 голосiв, що становить 0,0929 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 15 960 голосiв, що становить 0,0070 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 551 311 голосiв, що становить 0,2404 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 10 бюлетенiв, що складає 14 160 голосiв або 0,0062 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З шiстнадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї. Уповноважити
голову та секретаря загальних зборiв Товариства пiдписати Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства в затвердженiй новiй редакцiї".
Пiдсумки голосування з шiстнадцятого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 071 259 голосiв, що становить 99,8792 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 209 612 голосiв, що становить 0,0914 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 17 760 голосiв, що становить 0,0077 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 12 бюлетенiв, що складає 18 800 голосiв або 0,0082 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З сiмнадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"1. Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної
господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до
25 квiтня 2015 року:
- характер правочинiв - купiвля металопрокату, гранична сукупна вартiсть правочинiв - 300 млн. грн.;
- характер правочинiв - продаж та/або поставка металопрокату, гранична сукупна вартiсть правочинiв
- 300 млн. грн.;
- характер правочинiв - переробка сировини на давальницькiй основi, гранична сукупна вартiсть
правочинiв - 300 млн. грн.
2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо узгодження всiх умов
таких правочинiв вiдповiдно до прийнятого загальними зборами Товариства рiшення, а голову
Правлiння - генерального директора Товариства, або iншу особу, яка буде уповноважена вiдповiдно
до довiреностi, виданої головою Правлiння - генеральним директором Товариства на вчинення
вiдповiдних дiй, - на укладення та пiдписання таких значних правочинiв, вiдповiдно до узгоджених
Наглядовою радою Товариства умов".
Пiдсумки голосування з сiмнадцятого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 067 395 голосiв, що становить 99,8775 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 213 970 голосiв, що становить 0,0933 (% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 19 600 голосiв, що становить 0,0085% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,

якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 33 650 голосiв, що становить 0,0147 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними бюлетенiв, що складає 13 640 голосiв або 0,0059 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З вiсiмнадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Збiльшити статутний капiтал Товариства до 350 560 290,00 грн. (триста п`ятдесяти мiльйонiв п`ятсот
шiстдесяти тисяч двохсот дев`яноста гривень нуль копiйок) шляхом приватного розмiщення
додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв в
розмiрi 260 000 000,00 грн. (двiстi шiстдесят мiльйонiв гривень нуль копiйок)".
Пiдсумки голосування з вiсiмнадцятого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 042 487 голосiв, що становить 99,8667 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 229 892 голосiв, що становить 0,1002 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 18 526 голосiв, що становить 0,0081 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 33 650 голосiв, що становить 0,0147 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 14 бюлетенiв, що складає 23 700 голосiв або 0,0103 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З дев’ятнадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй Товариства серед акцiонерiв Товариства
згiдно перелiку станом на 25.04.2014 року. Прийняти та затвердити Рiшення про приватне
розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ - 00191164".
Пiдсумки голосування з дев’ятнадцятого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 054 595 голосiв, що становить 99,8720 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 226 770 голосiв, що становить 0,0989 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 14 526 голосiв, що становить 0,0063 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 14 бюлетенiв, що складає 21 540 голосiв або 0,0094 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З двадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються
наступнi повноваження щодо приватного розмiщення акцiй Товариства:
- залучення до розмiщення андеррайтера;
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими
власниками та акцiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством
строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про
вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання
розмiщуваних Товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування
повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi".
Пiдсумки голосування з двадцятого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 069 749 голосiв, що становить 99,8786 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 215 090 голосiв, що становить 0,0938 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 25 286 голосiв, що становить 0,0110 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 824 голоси, що становить 0,0134 % вiд загальної кiлькостi голосiв

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 6 бюлетенiв, що складає 7 306 голосiв або 0,0032 % вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
З двадцять першого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
"Визначити Голову Правлiння – генерального директора Товариства уповноваженою особою
Товариства, якiй надаються наступнi повноваження:
- проведення дiй щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання
акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
- проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй;
- проведення дiй щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право
вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй".
Пiдсумки голосування з двадцять першого питання порядку денного:
- "ЗА" - 229 062 949 голосiв, що становить 99,8756 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "ПРОТИ" – 218 450 голосiв, що становить 0,0952 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi у Зборах;
- "УТРИМАЛИСЬ" – 16 886 голосiв, що становить 0,0074 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у Зборах;
- "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" – 30 344 голоси, що становить 0,0132 % вiд загальної кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Визнано недiйсними 12 бюлетенiв, що складає 19 626 голосiв або 0,0086% вiд загальної кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

31032100

Місцезнаходження

01010 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Московська, 32/2

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 2397
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

044 490 5507

Факс

044 490 5508

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

ПрАТ «КПМГ Аудит» надає послуги з проведення аудиту фiнансової
звiтностi емiтента за 2014 рiк, пiдготовленої вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Б. Грiнченка,
3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40, (044) 279-13-25

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України",
дiє на пiдставi Закону та надає емiтенту послуги щодо обслуговування
випуску цiнних паперiв: приймання та зберiгання глобального
сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення
рахунку емiтента в цiнних паперах, виконання операцiй з випуском
цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБАЛ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КАСТОДIАН"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37956893

Місцезнаходження

01042 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Чигорiна, 18,
примiщення 225

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №263421

вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 277 2352

Факс

044 286 7170

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а
саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" надає послуги вiдповiдно до договору
про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникiв.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ»
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25096917

Місцезнаходження

04080 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Київ вул.Фрунзе, 40

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 584515
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.04.2009

Міжміський код та телефон

044 463 6421

Факс

044 417 1615

Вид діяльності

Страховi послуги

Опис

Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої пожежноi
охорони i членiв добровiльних пожежних дружин

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

153/05/1/10

ДКЦПФР
Донецьке
територiальне
управлiння

UA4000078612

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

362241160

90560290

100

Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску
1

13.07.2010

Опис

Усi акцiї емiтента розмiщенi. Iнформацiї щодо котирування акцiй ПАТ "ДМЗ" у 2014 р. не маємо.

XI. Опис бізнесу
Донецький металургiйний завод - одне з найстарiших металургiйних пiдприємств України.
Засновником заводу було створене в Англiї в 1869 роцi акцiонерне "Новоросийское общество
каменоугольного, железоделательного и рельсового производств."
Директором-розпорядником заводу з початку його будiвництва до 1889 року був англiйський
фахiвець Джон Юз. 24 сiчня 1872 року - початок регулярної виплавки чавуну - вважається днем
заснування заводу. До цього часу на заводi були побудованi 24 пудлiнговi й 13 зварювальних
печей, в 1874 роцi - прокатнi стани для виробництва залiзних рейок, смугового й сортового залiза,
в 1879 роцi - мартенiвськi печi. В 1876 роцi пущена доменна пiч №2, а в 1880 - доменна пiч №3.
Вже в 90-х роках XIХ сторiччя завод не тiльки став одним з найбiльших металургiйних
пiдприємств Росiйської iмперiї, але й посiв перше мiсце по виплавцi чавуну й сталi.
Про високу якiсть продукцiї з маркою заводу свiдчило одержання в 1899 роцi права зображення
герба Росiйської iмперiї на продукцiї заводу, а також вища нагорода Гран Прi всесвiтньої виставки
металургiйних пiдприємств 1900 року в Парижу.
До 1910 року завод мав у своєму складi 6 доменних i 9 мартенiвських печей, коксовi печi, 25
нагрiвальних i вiджигальних печей, 2 бесемерiвських конвертери, прокатнi стани - обтискний,
рейкобалковий, листовий, декiлька сортових, ряд допомiжних цехiв.
У сiчнi 1918 року пiдприємства Новоросiйського товариства, у тому числi металургiйний завод,
були нацiоналiзованi. У квiтнi 1919 р. почалося вiдновлення заводу, зруйнованого в ходi
громадянської вiйни: були пущенi вцiлiлi паровi казани, верстати, машини, допомiжнi цехи.
Протягом 1921-1925 рокiв на пiдприємствi введенi в експлуатацiю чотири доменнi печi, коксовi
печi, рейкопрокатний стан, дрiбносортовi стани й стан прокатки дахового залiза.
У наступнi роки постiйно нарощувались виробничi потужностi, завдяки чому до 1940 року на
частку пiдприємства доводилося 5% загальносоюзного виробництва сталi.
З початку Великої Вiтчизняної вiйни всi виробничi потужностi Донецького металургiйного заводу
були переорентованi на випуск особливих марок сталей для оборонної промисловостi, авiацiйних
бомб i гранат. У жовтнi 1941 року завод був зупинений, частина устаткування демонтована й
вiдправлена на Урал.
У вереснi 1943 року, пiсля звiльнення мiста вiд нiмецьких загарбникiв, почалося вiдновлення
заводу. Незважаючи на те, що нiмцi, вiдступаючи, повнiстю знищили енергетичне господарство,
пiдiрвали основнi цехи й виробничi агрегати, завод був вiдновлений у рекордно короткий термiн.
Вже через п'ять мiсяцiв мартенiвська пiч №4 виплавила першу сталь для потреб фронту. В 1944
роцi почали працювати прокатнi стани 250, 350 i 400, три мартенiвськi печi, блюмiнг 900, доменна
пiч №2.
В 1950 роцi виробництво продукцiї на заводi перевищило довоєнний рiвень. У цей же час на ДМЗ
вперше в галузi була розроблена й впроваджена система випарного охолодження елементiв
мартенiвських печей. В 1953 роцi був зданий в експлуатацiю листопрокатний стан 2300, а 11
червня 1960 року введена в дiю перша у свiтi промислова установка безперервного розливу сталi
(УБРС). Накопичений на ДМЗ досвiд роботи УБРС з'явився тiєю основою, на якiй став бурхливо
розвиватися процес безперервного розливу сталi в усьому свiтi.
У 70- х роках на Донецькому металургiйному заводi був впроваджений ряд нових технологiй. У
їхньому числi позадоменне обезсiркування чавуну, рафiнування сталi в ковшах самоплавкими
синтетичними сумiшами, технологiя виплавки чавуну iз застосуванням природного газу. З 1978 по
1980 роки були введенi в дiю двi електросталеплавiльнi печi й установка по вдмухуванню
пиловугiльного палива в горн доменної печi.
В 1985 роцi загальна реконструкцiя ДМЗ була завершена пуском в експлуатацiю комплексу
устаткування для виробництва синтетичних шлакоутворюючих сумiшей i будiвлею нового цеху з
ремонту прокатного устаткування.
Розвал СРСР, порушення економiчних зв'язкiв мiж пiдприємствами негативно позначилися на
роботi багатьох пiдприємств України. Колектив Донецького металургiйного заводу зумiв вистояти
в цей складний час. В 1994 роцi за рахунок власних коштiв був побудований i пущений в
експлуатацiю новий цех тонкостiнних зварених труб.

У 1996 роцi державне пiдприємство "Донецький металургiйний завод" в процесi приватизацiї
перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Донецький металургiйний завод".
В 1997 роцi почалася реалiзацiя iнвестицiйного проекту, по якому компанiя "MetalsRussia"
(Великобританiя) iнвестувала в електросталеплавiльний комплекс ВАТ "ДМЗ" устаткування для
модернiзацiї електросталеплавiльної печi й обжимного цеху. В асортиментi продукцiї, що
випускається, з'явилися високолегованi марки сталi.
З вересня 1998 року завод почав функцiонувати в рамках дiї Закону України "Про спецiальнi
економiчнi зони й спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного
розвитку в Донецькiй областi". У ходi реалiзацiї iнвестицiйного проекту ВАТ "ДМЗ" в економiку
України були вкладенi корпоративнi iнвестицiї, завдяки чому завод одержав вiд iталiйської
компанiї "Danieli" металургiйне обладнання, що випереджало iснуючi на той час європейськi
аналоги, як мiнiмум, на 4 роки.
З метою створення нових високотехнологiчних виробництв, пiдвищення ефективностi
виробництва, вiдповiдно до єдиної стратегiї у рамках реалiзацiї програми реструктуризацiї
пiдприємства на базi ВАТ "Донецький металургiйний завод" у 1997-1998 р.р. були створенi окремi
юридичнi особи: ЗАТ "ЦНДIВтормет", ТОВ "Калтоп". У 2010 р. ВАТ "ДМЗ" вийшло зi складу
учасникiв ЗАТ "ЦНДIВтормет". У 2011 р. ПАТ "ДМЗ" вийшло зi складу учасникiв ТОВ "Калтоп".
У 2000 роцi в електросталеплавильному цеху завода були введенi в експлуатацiю машина
безперервного лиття заготiвки та установка "пiч-ковш" з щорiчним обсягом виробництва 990
тисяч тон сталi.
ЗАТ "ММЗ "Iстiл-Україна" створено у 1999 роцi на вимогу ведення вiдокремленого господарства
по iнвестицiйному проекту, вiдносно договору "Фонд держмайна - iнвестор", а також правил,
визначених Законом України "Про режим iноземного iнвестування" вiд 19.03.96 р. та
нормативними документами Ради з питань спецiальних економiчних зон та спецiального режиму
iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi, що керувала територiєю прiоритетного розвитку.
Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi i реалiзацiї сталi i продуктiв її переробки.
У 2000-2002 рр. ВАТ "ДМЗ" виступає iнвестором капiтально-вiдбудiвного ремонту доменної печi
№ 2. На базi цiєї печi у 2000 роцi, з метою залучення додаткових iнвестицiй створюється
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ферит". У цей час, паралельно з самою пiччю,
ремонтуються всi основнi агрегати й дiлянки, що входять у комплекс ДП №2. Впроваджуються
ряд нововведень, якi дозволяють мати одну з найсучаснiших i екологiчно чистих доменних печей у
Європi. Пуск ДП №2 вiдбувся у квiтнi 2002 року, а в листопадi доменна пiч була повнiстю
переведена на режим роботи з пиловугiльним паливом.
Одночасно з реконструкцiєю доменної печi ведеться реконструкцiя прокатного цеху, що
здiйснюється без зупинки виробництва з постiйним нарощуванням продуктивностi агрегатiв.
У 2002 роцi ТОВ "Ферит" було перетворене у ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" i йому, з
метою розширення iнвестування, пiдвищення спецiалiзацiї, удосконалення структури i системи
керування, було передане мартенiвське виробництво. ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод"
спецiалiзується на виробництвi i реалiзацiї сталi i продуктiв її переробки.
У 2002 роцi на найбiльшiй у Росiї мiжнароднiй виставцi "Метал-Экспо-2002" експозицiя й
продукцiя ВАТ "ДМЗ" нагородженi дипломом.
У 2003 роцi, в рамках реалiзацiї Комплексної програми технiчного переозброєння й стратегiчного
розвитку пiдприємства здiйснюється реконструкцiя мартенiвського виробництва, почата
реконструкцiя ТЕЦ-ПВС. Програма реконструкцiї була пiдтримана нашими основними
акцiонерами, вони ж посприяли в її фiнансовому забезпеченнi.
У цьому ж роцi реконструйована перша у свiтi промислова УБРС, що на той час знаходилася в
безперервнiй експлуатацiї бiльш 40 рокiв. У ходi реконструкцiї збiльшений обсяг виробництва
установки, пiдвищений термiн служби й надiйностi її механiзмiв, полiпшена якiсть слябiв,
налагоджене сучасне керування технологiчними процесами.
У 2004 роцi в прокатному цеху здiйснено капiтальний ремонт стану 2300 (цiлком вiдремонтовано
нагрiвальну пiч №1, лобовi ножицi i першу ролiкоправильну машину, здiйснено частковий ремонт
клiтей Трiо та Кварто), що дозволило виробляти до 40 тисяч тонн прокату на мiсяць i освоїти
технологiю виробництва гарячекатаного листового прокату з легованих i конструкцiйних марок

сталi з використанням установки прискореного охолодження.
У 2006 роцi нагрiвальнi методичнi печi №1 i №2 листопрокатного стану 2300, були обладнанi
комплексною автоматизованою системою управлiння технологiчним процесом. Це дозволило
заощаджувати використання природного газу та зменшити кiлькiсть шкiдливих викидiв в
атмосферу.
У липнi 2006 року розпочалася дослiдно-промислова експлуатацiя першої машини газокисневої
рiзки слябiв "Iнтелмаш". Економiя металу вiд рiзки слябiв склала 6 кг на тону прокату.
В вереснi 2007 року була введена в дiю друга машина рiзки слябiв "Iнтелмаш".
На заводi виконується планомiрна робота з удосконалення системи менеджменту якостi. У сiчнi
2006 року мiжнародним товариством з технiчного надзору "ТЮФ НОРД" був проведений
пiдтверджуючий аудит системи менеджменту якостi вiдповiдно до вимог стандарту IСО
9001:2000. Виробнича дiяльнiсть пiдприємства була позитивно оцiнена. ВАТ "ДМЗ" був виданий
сертифiкат вiдповiдностi, який свiдчить про те, що на заводi застосовується система менеджменту
якостi в проектуваннi, виробництвi та реалiзацiї сортового, фасонного i листового прокату,
товарної гарячекатаної заготiвки з вуглецевих, конструкцiйних та легованих марок сталi.
Стабiльний рiвень якостi листового прокату для суднобудування пiдтверджують сертифiкати
класифiкацiйних товариств: Росiйського Морського Регiстру Судноплавства, Англiйського Ллойд
Регiстру, Нiмецького Ллойду, французького Бюро Веритас, Норвезького Веритас, Американського
бюро судноплавства.
Сертифiкацiя продукцiї за мiжнародними стандартами якостi є обов'язковою умовою для
реалiзацiї продукцiї на експорт.
Продукцiя заводу широко застосовується в багатьох галузях промисловостi в країнi та
користується попитом за кордоном.
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв, якi вiдбулися 14.04.2011р., найменування пiдприємства було змiнено на Публiчне
акцiонерне товариство "Донецький металургiйний завод".
Сортопрокатне виробництво прокатного цеху включає три прокатних стани - 250, 350, 400, а
також дiльницю з обробки i ремонту валкiв.
Листопрокатне виробництво прокатного цеху влючає листопрокатний стан 2300.
Крiм основного цеху на заводi є цех пiдготовки виробництва.
Представництво Товариства в Республiцi Бiлорусь лiквiдовано 07.04.2014р. на пiдставi рiшення
Наглядової ради (протокол № 39 вiд 11.02.2014р.) у зв’язку з припиненням оформлення договорiв
поставки металопродукцiї та вiдсутнiстю необхiдностi у представленнi iнтересiв Товариства в
Республiцi Бiлорусь.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 451 осiб;
Середньооблiкова чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 176 осiб;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає;
Фонд оплати працi за 2014 рiк зменшився вiдносно попереднього року та склав – 17 685,8 тис. грн.
Зменшення фонду оплати працi вiдносно попереднього року пов'язане з простоєм прокатного
виробництва.
Професiйне навчання кадрiв на пiдприємствi спрямоване на формування у працiвникiв сукупностi
знань, умiнь i навичок, що дозволяють вирiшувати поточнi та перспективнi завдання, що стоять
перед пiдприємством, формування iнтелектуального потенцiалу пiдприємства, здатного
вирiшувати завдання забезпечення конкурентоспроможностi пiдприємства.
У 2014 роцi пройшли навчання - 59 працiвникiв, у тому числi: керiвники та фахiвцi - 13 чол.;
робiтники - 31 чол. З числа робiтникiв: пiдготовка та перепiдготовка - 27 чол., пiдвищення
квалiфiкацiї - 4 чол.
Пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, навчально-методичне
керiвництво виробничою практикою студентiв вищих i професiйно-технiчних навчальних закладiв

здiйснює вiддiл з розвитку персоналу.
У прокатному цеху працює кабiнет професiйного навчання кадрiв.
Велика увага придiляється пiдвищенню квалiфiкацiї керiвникiв та фахiвцiв в областях прикладної
економiки, науки, технiки, технологiї. Їх навчання проводиться як на пiдприємствi, так i поза ним.
У 2014 роцi пiдвищили квалiфiкацiю 28 фахiвцiв.
Навчання робiтникiв в 2014 роцi проводилося по професiях i курсах:
• слюсар – ремонтник;
• електромонтер з ремонту i обслуговування електроустаткування;
• вальцiвник стану гарячої прокатки;
• клеймовщик гарячого металлу;
• газорiзальник;
• вивчення правил зачiпки i транспортування вантажiв кранами;
• вивчення правил з ремонту електроустаткування крану;
• виконання робiт в газонебезпечних мiсцях iз застосуванням киснево-iзолюючої i повiтряної
апаратури.
1. Об'єднання пiдприємств "Металургпром", мiсцезнаходження: Україна, 49000,
м.Днiпропетровськ, пл.Ленiна, 1
Опис: Мета дiяльностi ОП "Металургпром" - аналiз свiтового та вiтчизняного ринку
металопродукцiї, представництво та захист iнтересiв пiдприємств-учасникiв, створення
сприятливих умов господарювання, надання консультацiйної та аналiтичної iнформацiї
пiдприємствам - членам Об'єднання i т.д. ПАТ "ДМЗ" є членом Об'єднання. Членськi внески на
утримання виконавчого апарату Об'єднання та виконання його статутних завдань сплачувавались
емiтентом з 2000 по 2013 рiк включно. Функцiї емiтента в Об'єднаннi - член Об'єднання. Термiн
участi у Об'єднаннi - безтермiновий.
2. Донецька Торгово-промислова палата, мiсцезнаходження: Україна, 84301, Донецька обл.,
м. Краматорськ, вул. 19-го Партз’їзду, буд. 48а
Опис: Мета дiяльностi Донецької Торгово-промислової палати - створення сприятливих умов для
пiдприємницької дiяльностi, сприяння всебiчному розвитку науково-технiчних i торговельних
зв'язкiв мiж українськими пiдприємцями й пiдприємцями закордонних країн, представництво
iнтересiв членiв Палати з питань господарської дiяльностi як в Українi, так i за її межами. ПАТ
"ДМЗ" у 2011 роцi поновив своє членство у Донецькiй Торгово-промисловiй палатi, сплачує
членськi внески на утримання виконавчого апарату та виконання статутних завдань Палати.
Функцiї емiтента в Донецькiй Торгово-промисловiй палатi - член Донецької Торгово-промислової
палати. Термiн участi у Донецькiй Торгово-промисловiй палатi - безтермiновий.
3. "Асоцiацiя платникiв податкiв України", мiсцезнаходження: Україна, 04050, м.Київ, вул.Артема,
60
Опис: Основною метою дiяльностi "Асоцiацiї платникiв податкiв України" (АППУ) є
впровадження освiтнiх, органiзацiйних та наукових заходiв для захисту законних економiчних,
соцiальних та iнших спiльних прав та iнтересiв членiв Асоцiацiї, а також сприяння створенню в
Українi умов для становлення та прiоритетного розвитку нацiонального пiдприємництва. У 2011
роцi ПАТ "ДМЗ" сплатив вступнi членськi внески та став членом АППУ.Функцiї емiтента в
"Асоцiацiї платникiв податкiв України" - член АППУ. Термiн участi в АППУ - безтермiновий.
Спiльна дiяльнiсть, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами в
звiтному перiодi не здiйснювалась.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї ПАТ "ДМЗ" з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду
не надходили.

Основнi принципи облiкової полiтики
Викладенi далi принципи облiкової полiтики застосовувалися Компанiєю послiдовно протягом
перiоду, поданого у цiй фiнансовiй звiтностi.
(а) Iноземна валюта
Операцiї в iноземних валютах
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно визнаються у валютi подання шляхом конвертацiї сум з
iноземної валюти в українську гривню за обмiнним курсом, що дiяв на дату операцiї.
У березнi 2014 року, Нацiональний Банк України анонсував перехiд до режиму плаваючого
обмiнного курсу, що спричинило суттєву девальвацiю нацiональної валюти по вiдношенню до
бiльшостi iноземних валют. Починаючи з другої половини 2014 року, Україна зiткнулась зi
значним дефiцитом надходжень у iноземнiй валютi, а українськi банки постраждали вiд падiння
лiквiдностi спричиненого достроковим поверненням депозитiв фiзичних осiб та серйозними
труднощами в доступi до внутрiшнiх i зовнiшнiх джерел фiнансування. Офiцiйнi курси НБУ не
обов'язково є курсами, за якими iноземна валюта доступна на звiтну дату. На практицi, учасникам
ринку необхiдно сплачувати додатковi збори та комiсiї для того, щоб придбати iноземну валюту.
Крiм того, пропозицiя необхiдної суми iноземної валюти може бути не доступна на ринку.
Незважаючи на зазначене вище, управлiнський персонал вважає, що офiцiйнi курси НБУ
забезпечують найкраще наближення до курсiв, що дiють на звiтну дату. Таким чином, у пiдготовцi
цiєї фiнансової звiтностi застосовуються офiцiйнi курси НБУ, отриманi з офiцiйно-опублiкованих
джерел для переведення операцiй i залишкiв в iноземнiй валютi.
На 31 грудня курс гривнi до основних валют представлений таким чином:
2014 2013
Долар США 15.77 7.99
Євро 19.23 11.04
Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України i, вiдповiдно, будь-яке
переведення гривнi в долари США не повинно розглядатися як твердження, що суми в гривнi
були, можуть бути або будуть в майбутньому конвертованi в долари США за представленим
курсом, або будь-яким iншим курсом.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, конвертуються в гривню за
обмiнним курсом встановленим Нацiональним Банком України на дату балансу.
Прибуток або збиток вiд курсових рiзниць по монетарних статтях – це рiзниця мiж амортизованою
вартiстю у функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою на ефективну процентну
ставку i платежi протягом перiоду, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою
за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду.
Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за справедливою
вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, що дiяли на дату
визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi
вiдображаються за первiсною вартiстю, перераховуються за курсами обмiну, що дiяли на дату
операцiї.
Курсовi рiзницi, що виникають в результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку, за
винятком рiзниць, що виникають при перерахуваннi iнструментiв капiталу, наявних для продажу,
якi визнаються в iншому сукупному доходi.
(б) Фiнансовi iнструменти
Непохiднi фiнансовi активи
Непохiднi фiнансовi активи включають iнвестицiї в дольовi iнструменти, дебiторську
заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу дебiторську заборгованiсть, а також грошовi
кошти та їх еквiваленти.
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу, коли закiнчується строк дiї договiрних прав на
отримання грошових потокiв вiд даного активу, або коли вона передає права на отримання
грошових потокiв вiд фiнансового активу в рамках операцiї, в якiй передаються практично всi

ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням даним фiнансовим активом. Будь-яка частка володiння у
переданих фiнансових активах, створена чи утримувана Компанiєю, визнається як окремий актив
або зобов’язання.
Фiнансовi активи i зобов’язання згортаються, i чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий
стан тодi й тiльки тодi, коли Компанiя має юридичне право на зарахування сум i має намiр або
провести розрахунки на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов’язання.
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi активи, наявнi для продажу, у такi категорiї: фiнансовi
активи, наявнi для продажу, i кредити та дебiторська заборгованiсть.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це категорiя фiнансових активiв з фiксованими
платежами чи платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування цiни на активному
ринку. Первiсне визнання таких фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
збiльшується на суму витрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля
первiсного визнання кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за справедливою вартiстю
з використанням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають такi класи фiнансових активiв: дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iнша дебiторська заборгованiсть i виданi кредити,
векселi отриманi i грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, на поточних рахунках та в
дорозi, банкiвськi депозити до запитання та високолiквiднi iнвестицiї зi строком погашення до
трьох мiсяцiв з моменту придбання, ризик змiн справедливої вартостi яких є незначним.
Непохiднi фiнансовi зобов’язання
Компанiя здiйснює первiсне визнання випущених боргових цiнних паперiв та субординованих
зобов’язань на дату їх виникнення. Первiсне визнання усiх iнших фiнансових зобов’язань
вiдбувається на дату операцiї, в результатi якої Компанiя стає стороною договору про придбання
фiнансового iнструмента.
Компанiя припиняє визнання фiнансових зобов’язань у момент, коли зобов’язання Компанiї,
визначенi договором, виконанi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився.
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi зобов’язання у категорiю iншi фiнансовi зобов’язання.
Первiсне визнання таких фiнансових зобов’язань здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
зменшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля
початкового визнання цi фiнансовi зобов’язання оцiнюються з використанням методу ефективного
вiдсотка.
Iншi фiнансовi зобов'язання включають кредити та позики, векселi виданi, iншi поточнi
зобов'язання, а також кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу
кредиторську заборгованiсть.
(в) Статутний капiтал
Простi акцiї
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, безпосередньо пов’язанi з
випуском простих акцiй та опцiонiв на акцiї, визнаються як зменшення власного капiталу без
урахування будь-якого податкового впливу.
(г) Основнi засоби
Визнання та оцiнка
Одиницi основних засобiв вiдображаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням
накопиченого зносу i накопичених у подальшому збиткiв вiд зменшення корисностi.
З метою визначення справедливої вартостi основних засобiв управлiнський персонал залучає
незалежного професiйного оцiнювача. Методологiя, що застосовується для визначення
справедливої вартостi, включає метод чистої вартостi замiщення (для специфiчних одиниць
основних засобiв), метод порiвняння з ринковою вартiстю аналогiчних основних засобiв (для тих
одиниць основних засобiв, для яких iснує активний ринок), методи дисконтованих грошових
потокiв, а також аналiз витрат на будiвництво нових одиниць основних засобiв.

Переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю з тим, щоб балансова
вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд вартостi, яка була б визначена iз застосуванням справедливої
вартостi на дату звiтностi.
Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, цi
компоненти облiковуються як окремi одиницi основних засобiв.
Прибуток та збиток вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння
надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються на нетто-основi в
прибутку або збитку. При продажу переоцiнених активiв будь-якi суми, включенi до резерву
переоцiнки, що вiдносяться до цих активiв, переносяться до складу нерозподiленого прибутку.
Переоцiнка
Збiльшення вартостi одиницi основних засобiв у результатi переоцiнки визнається в iншому
сукупному доходi та вiдображається у власному капiталi у складi резерву переоцiнки, за винятком
тих випадкiв, коли воно сторнує зменшення вартостi тiєї ж одиницi в результатi попередньої
переоцiнки, вiдображене в прибутку або збитку. У таких випадках воно визнається в прибутку або
збитку. Зменшення вартостi одиницi основних засобiв у результатi переоцiнки визнається в
прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує збiльшення вартостi тiєї ж
одиницi в результатi попередньої переоцiнки, вiдображене безпосередньо у складi iншого
сукупного доходу. У таких випадках воно визнається у складi iншого сукупного доходу.
Подальшi витрати
Витрати, пов’язанi iз замiною компонента одиницi основних засобiв, збiльшують балансову
вартiсть цiєї одиницi у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає в майбутньому
економiчнi вигоди, пов’язанi iз зазначеним компонентом, а її вартiсть можна оцiнити достовiрно.
Балансова вартiсть замiненого компонента списується. Витрати на поточне обслуговування
основних засобiв визнаються у складi прибутку або збитку у момент виникнення.
Знос
Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, коли вони встановленi та готовi до
використання, або, якщо йдеться про активи, створенi власними силами суб’єкта господарювання,
з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий до використання. Знос нараховується на
основi вартостi активу, зменшенiй на його лiквiдацiйну вартiсть. Компанiя проводить оцiнку
значних компонентiв окремих активiв, i якщо будь-який компонент має строк корисного
використання, вiдмiнний вiд строкiв використання решти компонентiв такого активу, знос на
такий компонент нараховується окремо.
Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом розрахункових
строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв з дати, коли вiн є
готовим для використання, оскiльки така практика найбiльш точно вiдображає очiкуване
використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих
активiв нараховується протягом меншого з двох строкiв: строку їх корисного використання або
строку оренди, крiм випадкiв, коли можна обґрунтовано вважати, що Компанiя отримає право
власностi до кiнця строку оренди. Знос на землю та незавершене будiвництво (незавершенi
капiтальнi iнвестицiї) не нараховується.
Розрахунковi середнi залишковi строки корисного використання значних одиниць основних
засобiв такi:
Будiвлi та споруди 7 - 49 рокiв
Виробниче обладнання 4 - 33 рокiв
Iнше 1 - 24 рокiв
Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть
переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
(д) Орендованi активи
Оренда, за умовами якої Компанiя бере на себе практично всi ризики й отримує практично всi
вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова оренда. При первiсному
визнаннi орендований актив визнається за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей:
справедливiй вартостi або теперiшнiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового
визнання актив облiковується згiдно з принципами облiку такого активу.

Iншi види оренди є операцiйною орендою, й орендованi активи не визнаються у звiтi про
фiнансовий стан Компанiї.
(е) Виробничi запаси
Виробничi запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою
вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу в ходi звичайної
дiяльностi, за вирахуванням розрахункових витрат на завершення та збут.
Собiвартiсть запасiв визначається за формулою собiвартостi перших за часом надходження запасiв
(ФIФО) та включає витрати на придбання запасiв, витрати на виробництво або переробку, а також
iншi витрати на їх доставку до теперiшнього мiсцезнаходження i приведення їх у стан, придатний
для використання.
(є) Зменшення корисностi
Непохiднi фiнансовi активи
Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом, що облiковується за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну дату звiтностi для
виявлення об’єктивних ознак зменшення корисностi. Вважається, що зменшення корисностi
фiнансового активу має мiсце, якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що пiсля первiсного визнання
активу сталася подiя, пов’язана зi збитком, i що ця подiя мала негативний вплив на розрахунковi
майбутнi грошовi потоки за цим активом, який може бути оцiнений достовiрно.
Об’єктивною ознакою зменшення корисностi фiнансових активiв (включаючи дольовi цiннi
папери) може бути невиконання або затримка виконання зобов’язань дебiтором, реструктуризацiя
заборгованостi перед Компанiєю на умовах, якi Компанiя не розглядала б за iнших обставин,
ознаки можливого банкрутства позичальника чи емiтента, негативнi змiни у платоспроможностi
позичальникiв або емiтентiв Компанiї, економiчнi умови, що можуть призвести до дефолту, або
зникнення активного ринку для цiнного паперу. Крiм того, об’єктивною ознакою зменшення
корисностi вартостi iнвестицiї у дольовий цiнний папiр є суттєве або тривале зменшення його
справедливої вартостi нижче вартостi придбання.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Компанiя розглядає ознаки зменшення корисностi кредитiв i дебiторської заборгованостi як у
розрiзi окремих активiв, так i в сукупностi. Всi статтi кредитiв i дебiторської заборгованостi, якi є
значними самi по собi, оцiнюються на предмет зменшення корисностi iндивiдуально. Всi статтi
кредитiв i дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено
iндивiдуальних ознак зменшення корисностi, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на предмет
зменшення корисностi, яке сталося, але ще не було виявлено. Кредити та дебiторська
заборгованiсть, що не є значними самi по собi, оцiнюються на предмет зменшення корисностi в
сукупностi шляхом подiлу статей кредитiв i дебiторської заборгованостi на групи з аналогiчними
характеристиками ризику.
Оцiнюючи такi статтi на предмет зменшення корисностi у сукупностi, Компанiя використовує
iсторичнi тенденцiї ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування заборгованостi i суми понесеного
збитку з урахуванням суджень управлiнського персоналу стосовно того, чи є поточнi економiчнi i
кредитнi умови такими, що фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими, нiж очiкується
на пiдставi використаних iсторичних даних.
Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового активу, оцiненого за амортизованою вартiстю,
розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю оцiнених
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою по
активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку i вiдображаються у складi резерву по кредитах
та дебiторськiй заборгованостi. Проценти по знецiненому активу i надалi визнаються шляхом
вивiльнення дисконту. Якщо в результатi подальшої подiї сума збитку вiд зменшення корисностi
зменшується, зменшення збитку вiд зменшення корисностi сторнується у прибутку чи збитку
(Форма 2, Роздiл 1).
Нефiнансовi активи
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, за винятком виробничих запасiв та
вiдстрочених податкових активiв, перевiряється на кожну дату звiтностi з метою виявлення будьяких ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум

очiкуваного вiдшкодування активiв. Суми очiкуваного вiдшкодування нематерiальних активiв, що
мають невизначенi строки корисного використання або ще не готовi до використання, оцiнюються
щороку у ту саму дату. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть
активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму очiкуваного
вiдшкодування.
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, є бiльша з двох
вартостей: вартiсть у використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на збут. При
оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi в майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх
теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi
вiдповiдному активу або ОГГК. Для цiлей тестування на предмет зменшення корисностi активи,
якi не можуть бути перевiренi iндивiдуально, об’єднуються у найменшу групу активiв, що генерує
приток грошових коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що практично не
залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв чи ОГГК.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку або збитку. Збитки вiд зменшення
корисностi, визнанi щодо ОГГК, розподiляються на пропорцiйнiй основi та зменшують балансову
вартiсть активiв, якi входять до складу ОГГК (групи ОГГК).
Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у попереднi перiоди, оцiнюються на кожну звiтну дату
на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток вiд зменшення
корисностi сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для визначення суми
вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки у випадку, якщо балансова
вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або
амортизацiї, якщо збиток вiд зменшення корисностi не був визнаний взагалi.
(ж) Зобов’язання по виплатах працiвникам
Державнi пенсiйнi програми з визначеними внесками
Компанiя здiйснює вiдрахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне
страхування на суму, яка розраховується на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi
суми вiдносяться на витрати по мiрi вiдрахування. Сплата єдиного соцiального внеску
здiйснюється в нацiональнiй валютi шляхом внесення сум єдиного внеску на рахунки Державної
фiскальної служби України.
Державнi пенсiйнi програми з визначеною виплатою
Компанiя здiйснює разовi виплати своїм працiвникам при виходi на пенсiю в порядку,
передбаченому колективними договорами.
Крiм того, Компанiя зобов'язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, здiйснюваних
державою працiвникам, якi працювали на шкiдливому виробництвi або в тяжких умовах, i, отже,
мають право виходу на пенсiю i на вiдповiдне пенсiйне забезпечення до настання пенсiйного вiку,
передбаченого законодавством України.
Чиста сума зобов’язання Компанiї за пенсiйними програмами з визначеною виплатою
розраховується окремо для кожної програми шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, заробленої
працiвниками у поточному i попереднiх перiодах. Пiсля цього сума виплат дисконтується з метою
визначення її теперiшньої вартостi. У Компанiї немає активiв за пенсiйними програмами.
Ставка дисконту визначається з урахуванням рiзних джерел iнформацiї, включаючи доходнiсть на
дату звiтностi по українських державних та високолiквiдних корпоративних довгострокових
облiгацiях.
Розрахунок здiйснюється з використанням методу нарахування прогнозованих одиниць.
Змiни в поточнiй вартостi зобов'язань з виплати працiвникам у виглядi актуарних прибуткiв або
збиткiв визнаються одразу по мiрi їх настання в iншому сукупному доходi. Всi iншi змiни в
поточнiй вартостi зобов’язань визнаються одразу по мiрi їх настання в прибутках або збитках.
(з) Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне
зобов’язання внаслiдок подiї, що сталася в минулому, i коли iснує ймовiрнiсть того, що для
погашення даного зобов’язання необхiдно буде використання економiчних ресурсiв. Сума
забезпечення визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з

використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi
ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi i, там, де це доцiльно, ризики, притаманнi певному
зобов’язанню. Вивiльнення дисконту визнається у складi фiнансових витрат.
(и) Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок на
прибуток визнається в прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли вiн вiдноситься до
об'єднання бiзнесу або до статей, визнаних безпосередньо у власному капiталi чи в iншому
сукупному доходi. У такому разi вiн визнається в iншому сукупному доходi або у власному
капiталi.
Поточний податок складається з очiкуваного податку до сплати або до вiдшкодування,
розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк з використанням ставок
оподаткування, що дiють або практично введенi в дiю на дату звiтностi, i будь-яких коригувань
податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати також включає будьяке податкове зобов'язання, яке виникає внаслiдок оголошення дивiдендiв.
Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв i
зобов’язань, якi використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, якi використовуються
для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за:
• тимчасовими рiзницями, що виникають при первiсному визнаннi активiв або зобов’язань в
операцiї, яка не є об’єднанням бiзнесу i не впливає анi на облiковий, анi на оподатковуваний
прибуток чи збиток;
• за тимчасовими рiзницями, пов’язаними з iнвестицiями у дочiрнi пiдприємства та спiльно
контрольованi суб’єкти господарювання, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони не будуть
сторнованi у близькому майбутньому; та
• за оподатковуваними тимчасовими рiзницями, що виникають при первiсному визнаннi гудвiлу.
Вiдстрочений податковий актив визнається за невикористаними податковими збитками,
податковими кредитами та тимчасовими рiзницями, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує
ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому вони зможуть
бути використанi. Вiдстроченi податковi активи аналiзуються на кожну звiтну дату i зменшуються,
якщо реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є вiрогiдною.
Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть
застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз законодавством, яке
буде чинним або практично введеним в дiю на звiтну дату.
Оцiнка вiдстроченого податку вiдображає податковi наслiдки того, яким чином Компанiя планує,
на кiнець звiтного перiоду, вiдшкодувати балансову вартiсть своїх активiв та розрахуватися за
балансовою вартiстю своїх зобов’язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання
взаємозараховуються у випадку iснування юридично забезпеченого права на взаємозарахування
поточних податкових активiв та зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податку на прибуток, що
стягується одним i тим самим податковим органом з одного й того самого оподатковуваного
суб’єкта господарювання, або з рiзних суб’єктiв господарювання, але цi суб’єкти господарювання
мають намiр провести розрахунки за поточними податковими зобов’язаннями та активами на
нетто-основi або їх податковi активи будуть реалiзованi одночасно з погашенням їх податкових
зобов’язань.
Крiм того, податкова база визначається окремо по кожному з основних видiв дiяльностi Компанiї.
В ходi визначення суми поточного та вiдстроченого податку Компанiя враховує вплив
невизначеностi податкових позицiй, а також вiрогiднiсть виникнення необхiдностi у сплатi
додаткових податкiв, штрафiв i пенi за простроченi платежi. Компанiя вважає, що нарахованi нею
податковi зобов’язання є адекватними за всi податковi роки, вiдкритi для перевiрок, ґрунтуючись
на аналiзi численних факторiв, включаючи тлумачення податкового законодавства та попереднiй
досвiд. Цей аналiз ґрунтується на оцiнках i припущеннях i може передбачати формування певних
суджень щодо майбутнiх подiй. Може з’явитися нова iнформацiя у зв’язку з якою Компанiя буде
вимушена змiнити свою точку зору щодо адекватностi iснуючих податкових зобов’язань; такi
змiни податкових зобов’язань вплинуть на витрати з податку на прибуток за перiод, в якому
вiдбулися змiни.

(i) Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Реалiзацiя продукцiї
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї у ходi звичайної дiяльностi оцiнюється за справедливою
вартiстю отриманих коштiв або коштiв до отримання, за вирахуванням вартостi поверненої
продукцiї, торгових та оптових знижок. Дохiд визнається, коли iснує переконливий доказ,
зазвичай у формi укладеного договору купiвлi-продажу, того, що суттєвi ризики та вигоди,
пов’язанi з володiнням, були переданi покупцевi, отримання оплати є ймовiрним, вiдповiднi
витрати та потенцiйнi повернення продукцiї можуть бути оцiненi достовiрно, припинено участь в
управлiннi проданою продукцiєю, i при цьому може бути достовiрно оцiнена сума доходiв вiд
основної дiяльностi. Якщо iснує ймовiрнiсть надання знижок, i їх сума може бути достовiрно
оцiнена, тодi знижка визнається як зменшення доходу вiд основної дiяльностi при визнаннi
реалiзацiї продукцiї. Момент передачi ризикiв та вигiд залежить вiд конкретних умов договорiв
купiвлi-продажу.
Послуги
Компанiя надає послуги з оренди будiвель та виробничого обладнання. Дохiд вiд надання послуг
визнається в тому облiковому перiодi, в якому послуги наданi, на основi процентного обсягу
завершених робiт вiдповiдно до контракту. Якщо фiнансовi результати достовiрно визначити
неможливо, дохiд вiд надання послуг визнається лише в сумi понесених витрат, якi можуть бути
вiдшкодованi.
(ї) Iншi фiнансовi доходи та фiнансовi витрати
До складу iнших фiнансових доходiв входить дохiд вiд дивiдендiв. Дохiд у формi дивiдендiв
вiдображається у складi фiнансових результатiв на дату оголошення дивiдендiв.
Фiнансовi витрати включають витрати на виплату процентiв, знецiнення фiнансових iнвестицiй,
процентнi витрати по зобов'язаннях з довгострокових виплат працiвникам, iншi фiнансовi витрати.
Витрати на позики, якi не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, визнаються в прибутку або збитку з використанням методу ефективного
вiдсотка.
Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць що вiдносяться до залишкiв отриманих кредитiв
вiдображаються як iншi фiнансовi доходи або фiнансовi витрати, залежно вiд динамiки курсiв
обмiну, що призводить до отримання чистого прибутку або понесення чистого збитку.
(й) Звiтнiсть за сегментами
Операцiйний сегмент – це компонент Компанiї, що здiйснює господарську дiяльнiсть, в результатi
якої вона може отримувати доходи та нести витрати, у тому числi доходи та витрати, якi
стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами Компанiї. Усi результати операцiйного
сегмента регулярно аналiзуються менеджментом з метою прийняття рiшень щодо видiлення
ресурсiв для сегменту та оцiнки ефективностi його дiяльностi.
Особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень, є Виконавчий директор компанiї
Донецьксталь, який є вiдповiдальним за розподiл ресурсiв та оцiнку результатiв дiяльностi
сегментiв Групи. Управлiння дiяльнiстю Компанiї здiйснюється як управлiння частиною сегменту
металевої продукцiї, в якому Компанiя виступає лiзингодавцем щодо будiвель та обладнання, якi
використовуються iншими членами Групи Донецьксталь. Оперативна та фiнансова iнформацiя, що
надається особi вiдповiдальнiй за прийняття рiшень включає Компанiю як невiд’ємну частину
сегмента металевої продукцiї та не включає окрему iнформацiю для Компанiї. Вiдповiдно, уся
дiяльнiсть компанiї стосується одного сегменту.
Усi активи Компанiї знаходяться в Українi.
(к) Прибуток на акцiю
Компанiя представляє данi щодо чистого та скоригованого чистого прибутку на одну акцiю по
своїх простих акцiях. Чистий прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або
збитку, що вiдноситься до власникiв простих акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть
простих акцiй, що перебувають в обiгу протягом перiоду. Скоригований чистий прибуток на акцiю
розраховується шляхом коригування прибутку або збитку, що вiдноситься до власникiв простих
акцiй, i середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу, з урахуванням утримуваних власних
акцiй, на вплив усiх потенцiйних простих акцiй з розбавляючим ефектом.

(л) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi
Деякi новi Стандарти, Змiни до стандартiв та Тлумачення ще не набрали чинностi станом на 31
грудня 2014 р. i не застосовувалися при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. З них на дiяльнiсть
Компанiї потенцiйно можуть вплинути тi, якi зазначенi нижче.
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», опублiкований в липнi 2014 року, замiнює iснуючий МСБО
39 «Фiнансовi iнструмент: визнання та оцiнка». МСФЗ включає переглянуте керiвництво щодо
класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних збиткiв
для оцiнки знецiнення та новi загальнi вимоги щодо облiку хеджування. Також новий стандарт
залишає в силi керiвництво щодо визнання та припинення визнання фiнансових iнструментiв,
прийняте в МСБО 39. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування стандарту. Компанiя не
має намiру застосовувати цей стандарт достроково.
• МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» встановлює загальнi принципи визначення суми
та часових рамок визнання виручки. Стандарт замiнює iснуючi вимоги та iнструкцiї з питань
визнання виручки, якi мiстяться у МСБО 18 «Доходи», МСБО 11 «Будiвельнi контракти» та
КТМФЗ 13 «Програми лояльностi клiєнта». Головний принцип нового стандарту такий: суб'єкт
господарювання визнає виручку з метою вiдображення факту передачi обiцяних товарiв або
послуг клiєнтам у розмiрi, що вiдображає суму винагороди, яку суб'єкт господарювання, за його
оцiнками, має право отримати в обмiн на наданi товари або послуги. Новий стандарт уточнює
правила та процедури розкриття виручки, мiстить iнструкцiї щодо визнання операцiй, якi ранiше
не були описанi в повному обсязi, а також доповнює iнструкцiї з питань облiку домовленостей, що
включають велику кiлькiсть елементiв. МСФЗ 15 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2017 р., при цьому дозволяється його дострокове застосування.
«Вдосконалення до МСФЗ» розглядаються стосовно кожного окремого стандарту. Усi змiни, що
стосуються змiн в облiковiй полiтицi щодо подання, визнання або оцiнки, набирають чинностi для
рiчних перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2015 р. На сьогоднi управлiнський персонал ще не
проаналiзував, як цi новi стандарти та змiни можуть вплинути на фiнансовий стан i результати
операцiй Компанiї.
ПАТ "ДМЗ" надає послуги з переробки листової та сортової заготiвок у високоякiсний листовий,
сортовий i фасонний прокат.
Сортамент сортових станiв включає: профiлi круглi дiаметром 12-80 мм, шестиграннi розмiром пiд
ключ 12-62 мм, квадратнi зi стороною квадрата 12-65 мм, смуговi розмiрами перетину 5-36х20-170
мм, арматурнi перiодичнi класiв AII й AIII №№ 12-25, кутовi 25х25-75х75 i товщиною 4-7 мм,
смуги ресорнi (гладкi, жолобчастi й Т- образнi), профiлi фасоннi (на станах 400 i 350), у тому числi
полособульби судновi несиметричнi №№6-10 i симетричнi 1035, прокат для лемеша й ножiв
землерийних i сiльськогосподарських машин - з вуглецевих звичайної якостi, якiсних
конструкцiйних пружинних i iнструментальних, а також легованих конструкцiйних марок сталi.
Сортовi прокатнi стани мають широкий унiкальний сортамент продукцiї й високий рiвень якостi,
що разом з можливiстю виробництва малотоннажних партiй прокату, традицiйно забезпечує
високий попит на продукцiю пiдприємства як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках.
Сортамент товстолистового реверсивного стану 2300 гарячої прокатки - гарячекатаний лист
розмiрами 5-20х1250-2000х3000-12000 мм iз конструкцiйних рядових i якiсних вуглецевих,
низьколегованих i легованих суднових, котельних, а також ресорно-пружинних марок сталi.
Освоєно виробництво листiв шириною 1900-2000 мм i листiв довжиною понад 8000 мм до 12000
мм.
Продукцiя, виготовлена на пiдприємствi використовується практично у всiх галузях
промисловостi, а особливо в машинобудуваннi (автомобiлебудування, сiльськогосподарське
машинобудування) суднобудуваннi й т.д. З метою максимального задоволення потреб замовникiв
пiдприємством проводиться робота з вивчення потреб ринку в нових профiлерозмiрах i освоєннi
iснуючих.
Обсяги виробництва ПАТ "ДМЗ" змiнюються вiдповiдно до поточної ринкової ситуацiї. У зв’язку

з вiдсутнiстю заказiв у звiтному перiодi послуги з переробки сортової та листової заготiвки не
надавалися. ПАТ "ДМЗ" здiйснювало продаж тiльки тiєї металопродукцiї, що була придбана ним
для реалiзацiї, як товар. У 2014 р. обсяг реалiзованого ПАТ "ДМЗ" на експорт товару (сортового
прокату) склав 59,702 тон на суму 409,0 тис. грн.
Дохiд ПАТ "ДМЗ" вiд оренди майна у 2014 роцi склав 12 704,0 тис. грн. Розмiр орендної плати
вiдповiдає рiвню звичайних цiн.
Основними ринками збуту для ПАТ "ДМЗ" традицiйно є машинобудiвники, трейдери,
автомобiлебудiвники, цементна промисловiсть, сiльське господарство й iншi, якi знаходяться як на
територiї України, так i за її межами.
На внутрiшньому ринку металопрокат, вироблений на ПАТ "ДМЗ" поставляється в усi областi
країни.
Оскiльки, велика частина регулярних, стабiльних грошових надходжень на пiдприємство
надходить вiд основних клiєнтiв, то iнформацiя про обставини взаємодiї з ними є стратегiчною й
конфiденцiйною.
Основними ризиками при здiйсненнi дiяльностi пiдприємства якi мають суттєвий вплив на
дiяльнiсть Товариства слiд зазначити:
- полiтичну та економiчну ситуацiї в країнi й у свiтi;
- стан фiнансових ринкiв;
- стан ринку iноземних валют;
- дiї великих ринкових гравцiв.
Iнформованiсть пiдприємства про змiни та тенденцiї, що вiдбуваються в свiтовiй економiцi, є
загальною умовою для зменшення впливу ризикiв, захисту своєї дiяльностi й розширенню
виробництва та ринкiв збуту. Тому ПАТ “ДМЗ” займається постiйним збором, обробкою, аналiзом
й оновленням iнформацiї про такi змiни i тенденцiї, а також про ефективнiсть своєї дiяльностi,
заздалегiдь приймає заходи з удосконалювання органiзацiї роботи своїх функцiональних
пiдроздiлiв.
Для кожного виду ризикiв здiйснюються специфiчнi заходи.
Для зменшення фiнансових ризикiв створюються резервнi фонди грошових коштiв, вiдкриваються
рахунки у закордонних валютах для зменшення ризикiв ринкiв валют i т.д.
Для розширення ринкiв збуту пiдприємство постiйно удосконалює рiвень обслуговування клiєнтiв
та слiдкує за якiстю продукцiї.
В умовах ринкової економiки одним з ефективних способiв пiдвищення конкурентоспроможностi
металопродукцiї є впровадження на пiдприємствi iнтегрованої системи управлiння якiстю,
екологiєю й охороною працi. Це запорука економiчної стабiльностi й авторитету заводу, що
дозволяє асоцiювати продукцiю з високою якiстю й її безпекою.
За багато рокiв роботи пiдприємство заробило репутацiю надiйного постачальника високоякiсної
продукцiї. Про це свiдчать сертифiкати вiдповiдностi, виданi незалежними сертифiкацiйними
центрами: Англiйським Регiстром Ллойда, Нiмецьким Регiстром Ллойда, Росiйським Морським
Регiстром судноплавства, УКРСЕПРО, Французьким Бюро Веритас, Норвезьким Бюро Веритас.
Фахiвцями служби сертифiкацiї й стандартизацiї продукцiї у 2012 роцi була проведена
ресертифiкацiя листового прокату для суднобудування на вiдповiднiсть Правилам Норвезького
Бюро Веритас.
На пiдприємствi постiйно ведеться робота з освоєння нових профiлерозмiрiв прокату, якi
вiдповiдають вiтчизняним та мiжнародним стандартам для бiльш повного задоволення потреб
споживачiв та залучення нових клiєнтiв.
Спецiалiзацiя на виробництвi деяких видiв прокату – суднова сталь (лист - тимчасово вийшов з
ринку), рiзнi види сортового прокату для сiльськогосподарського машинобудування (лемех,
зумлерiйнi й буракорiжучи ножi), авто- та тракторобудування (ресорнi полоси), суднобудування
(полосо бульб).
Можливiсть вiдвантаження збiрних вагонiв, малотонажних партiй, вiдвантаження самовивозом дозволяють гнучко й повно задовольняти потреби замовникiв.
Для збуту продукцiї на ПАТ “ДМЗ” використовуються методи "активних" продажiв, коли
iнiцiатива контакту йде вiд продавця, i "пасивних" продажiв, коли iнiцiатива контакту йде вiд

покупця продукцiї.
Основною сировиною для виробництва листового та сортового прокату на ПАТ "ДМЗ" є сляби та
сортова заготiвка.
Попит на цю сировину з боку не iнтегрованих пiдприємств, що не мають власного виробництва
напiвфабрикатiв, зростає. Вiдсутнiсть власного сталевого комплексу, змушує цi пiдприємства
працювати на 100% покупнiй передiльнiй заготiвцi. ПАТ "ДМЗ" вiдноситься саме до таких
пiдприємств.
Коньюнктура ринку сталевих заготiвок напротязi 2014 року залишалась на стабiльно низькому
рiвнi.
Металургiя країни незважаючи на слабкiсть внутрiшнього ринку є експортно-орiєнтованою
галуззю. Це означає, що будь-якi коливання кон'юнктури на зовнiшнiх ринках безпосередньо i в
найкоротшi термiни впливають на динамiку виробництва. З iншого боку, великий обсяг експорту
дозволяє змiцнювати зовнiшньоторговельний баланс країни.
Нинi ситуацiя в галузi критична. Пiдвищення рентних платежiв за використання надр; криза
надвиробництва, що обмежує обсяги експорту; АТО i пов'язанi з нею ризики - усi цi чинники
посилюють багаторiчнi проблеми металургiї країни i ставлять її на межу виживання.
Серед проблем галузi можна вiдмiтити:
- основу металургiї країни становить доменний передiл i сталеплавильне виробництво. Високий
змiст сiрки погiршує якiсть готового металу й вимагає додаткових витрат на її нейтралiзацiю.
Висока енергоємнiсть виробництва забезпечується в значнiй мiрi за рахунок поставок дорогого
iмпортного газу. Вiдособленiсть пiдприємств нiколи єдиного союзного гiрничо-металургiйного
комплексу змушує пiдприємства шукати шляхи вiдновлення iснуючих оптимальних виробничих
ланцюжкiв.
- дефiцит iнвестицiй.
Велика ресурсоємнiсть будiвництва й експлуатацiї металургiйних пiдприємств укупi з дефiцитом
власних коштiв на розвиток, а також iноземних iнвестицiй спричиняють низькi темпи
впровадження сучасних технологiй у металургiї країни. Успiхи окремих пiдприємств загальну
картину виправляють не повною мiрою.
- Великий знос основних засобiв.
Бiльша частина виробничих потужностей побудована в перiод iндустрiалiзацiї, i, незважаючи на
модернiзацiї, устаткування поступово стає непридатним.
- Залежнiсть вiд експорту.
Недостатньо розвинутий внутрiшнiй ринок металу й значна виробнича потужнiсть породжують
профiцит металу в країнi й змушують виробникiв орiєнтувати свою полiтику на експорт. Свiтова
криза виявила ризикованiсть експортно - орiєнтованої спрямованостi металургiї країни - спад
продажiв за кордоном ледь не викликав колапс пiдприємств країни.
- Перевага продукцiї низьких передiлiв.
Значна частина виробленої продукцiї - чавун, сталевi сляби i заготiвки, листовий i сортовий прокат
рядових марок сталi, необроблений прокат i прокат без покриття. Низький ступiнь передiлу
означає також i низьку додану вартiсть.
- Поступове виснаження рудовищ багатих руд i покладiв вугiлля для металургiї.
- Транспортнi й iнфраструктурнi проблеми. Постiйне зростання тарифiв на перевезення при
постiйному дефiцитi вагонiв.
- Намiчений дефiцит квалiфiкованих кадрiв.
ПАТ "ДМЗ", як складова частина металургiї країни в тому або iншому ступенi випробовує на собi
вплив зазначених проблем. Однак, не зважаючи на те, що торговельна марка "ДМЗ" досить вiдома,
продукцiя, що випускається пiдприємством знаходить свого покупця й має певнi перспективи,
пiдприємство докладає певнi зусилля для впровадження нових технологiй та випуску нових видiв
продукцiї.
З цiєю метою на ПАТ “ДМЗ” провадиться освоєння випуску нових видiв продукцiї, а саме:
- Освоєно виробництво прокату зi сталi марки Gr50 за ASTM A 572.
- Освоєно виробництво шестигранного прокату №12, №48, №50, №60 та №62 на станах 250 i 400.
Впроваджується програма зростання точностi геометричних розмiрiв шестигранного прокату.

- Освоєно виробництво круглого прокату дiаметром 29 мм за ДСТУ 4738:2007 (ДСТУ 2590-2006) i
плаского прокату 80х80 за ДСТУ 4747:2007 (ДСТУ 103-2006).
- Освоєно виробництво сортового прокату з заготiвки перетином 150х150 мм iз ресорнопружинної марки сталi 60С2А з оптимiзованою схемою прокатки в обтискнiй клiтi стана 350.
- Освоєно виробництво смугового прокату зi сталi марки 60С2ХА з додатковими вимогами
споживача по твердостi.
Пiсля проведення додаткового проопрацювання планується освоєння таких видiв продукцiї:
- Виробництво листового прокату зi сталi 10ХНДП з гарантованим забезпеченням потреб ДСТУ
19281-89 за хiмiчним складом, якостi поверхнi й механiчним властивостям.
- У зв’язку з вiдмiною ДСТУ 5521-93 на територiї РФ, планується освоєння виробництва
листового прокату для суднобудування за ДСТУ Р 52927-2008.
Ситуацiя в галузi металургiйного виробництва характеризується сильною конкуренцiєю на ринку
сортового й плаского прокату, яка заподiяна надмiрними потужностями пiдприємств країни й
СНД при зменшуванi попиту.
Конкуренцiя в металургiйнiй галузi визначається, як правило, сортаментом виробленої
пiдприємством продукцiї i її марочним складом. Однак виробники специфiчного сортаменту (для
сiльськогосподарського машинобудування, автомобiлебудування й iн.), а також "ходового"
профiлю (арматури, товстого листу), як правило мають практично гарантованi ринки збуту, у т.ч. i
на територiї СНД.
Основним ринком збуту для колишнiх радянських заводiв - конкурентiв стали закордоннi ринки.
Конкурентами ПАТ "ДМЗ" є пiдприємства, що виробляють сортамент, близький, або аналогiчний
нашому й дiють на тих же ринках, на яких пiдприємство здiйснює реалiзацiю основної маси своєї
продукцiї:
Конкурентами по листовому прокату на внутрiшньому й мiжнародному ринках є:
- пiдприємства країни, такi як: Азовсталь (товстий лист), ПАТ “ММК iм. Iллiча” (товстий i
судновий лист), Алчевський меткомбiнат (товстий лист, сляби);
- пiдприємства СНД: Северсталь (Росiя; листовий прокат), АрселорМиттал Темiртау (Казахстан;
г/к лист 5-12 мм).
Конкурентами по сортовому прокату на внутрiшньому й мiжнародному ринках є:
- пiдприємства країни, такi як: Донецький металопрокатний завод (смуга, куточок, коло, квадрат,
шестигранник), АрселорМiттал Кривий Рiг (коло, смуга, квадрат, шестигранник, куточок, гладка
арматура), Днепроспецсталь (коло, квадрат, смуга, шестигранник);
- пiдприємства СНД: Оскольский електро-металургiйний комбiнат (Росiя; квадрат, коло, смуга,
шестигранник).
Сортовi прокатнi стани ПАТ "ДМЗ" мають широкий унiкальний сортамент продукцiї й високий
рiвень якостi, що разом з можливiстю виробництва малотоннажних партiй прокату, традицiйно
забезпечує високий попит на металопрокат як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках.
ПАТ "ДМЗ" - пiдприємство, здатне виконувати замовлення споживачiв у досить стислий термiн.
Завод має виробничу можливiсть виконувати як великi (поставка вагонних норм), так i дрiбнi
замовлення (поставка менше вагона). Також, однiєю з важливих переваг пiдприємства для
споживача є здатнiсть заводу-виробника забезпечити поставку збiрних вагонiв. При цьому покупцi
металопрокату виробництва "ДМЗ" вiдзначають високу якiсть прокату, а також широкий спектр
марочного складу, що випускається заводом - вiд виробництва рядових марок сталi до легованих.
Крiм цього, привабливим в роботi iз заводом для споживачiв є органiзацiйна сторона купiвлi
металу. Часовий промiжок вiд надходження заявки, узгодження сортаменту й цiни до пiдписання
договору коливається вiд 4 до 7 днiв. Зi споживачем працює спiвробiтник вiддiлу продажiв, який є
сполучною частиною мiж споживачем i всiма службами заводу та здiйснює контроль над
виконанням замовлення покупця вiд надходження запиту на металопрокат до вiдвантаження.
Ще одною з переваг ПАТ "ДМЗ" є те, що завод виробляє таку продукцiю, яку не виробляє жодне
пiдприємство країни, а саме: лемiшна та грейдерна смуги, смуга "перемога", смуга для склорiзного
ножа, полособульб (так званий "голландський профiль") й т.д. Наявнiсть такого сортаменту
дозволяє втримувати стабiльнi вiдносини iз сiльськогосподарською й будiвельною галузями.

В умовах жорсткої конкуренцiї на ринку металу для забезпечення ефективного функцiонування
пiдприємства, збереження стiйких позицiй на традицiйних ринках збуту, пiдвищення якостi i
конкурентоспроможностi металопродукцiї на пiдприємствi планомiрно виконується iнвестицiйна
програма з модернiзацiї виробництва, освоєння нових технологiй i видiв продукцiї, вiдновлення
основних виробничих засобiв.
З цiєю метою, розроблена на заводi Комплексна програма стратегiчного розвитку металургiйного
комплексу враховує iснуючi особливостi, такi як, вiдсутнiсть достатнiх додаткових площ для
будiвництва нових цехiв i агрегатiв; можливостi забезпечення власними енергоносiями,
максимально-можливий вантажообiг, близькiсть житлового сектору (санiтарно-захисна зона) та iн.
У 2014 роцi постачання слябiв, сортовi заготiвки та природнього газу на завод не здiйснювалося.
Електроенергiю у повному обсязi пiдприємство отримувало вiд Донецьких електричних мереж
ПАТ "Донецькобленерго".
У 2010 роцi введено в дiю нових основних засобiв на 7226 тис. грн., iнших необоротних
матерiальних активiв, що входять до складу основних засобiв (малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи) на 2488 тис. грн.
Протягом року придбанi та введенi в експлуатацiю: вiзок передатний (2 шт.), вартiстю 438599 грн.;
короби для обрiзi (2 шт.), вартiстю 27736 грн.; шлiфувальна машинка, вартiстю 25742 грн.;
пристрiй м'якого пуску ЕПФГ, вартiстю 142767 грн.; навантажувач дизельний, вартiстю 183333
грн.; тощо.
За 2010 рiк вибули з експлуатацiї у зв'язку з лiквiдацiєю та реалiзацiєю основних засобiв, якi не
використовуються у виробництвi, основнi засоби первiсною вартiстю 2981 тис. грн.
У зв'язку зi стiйкою тенденцiєю погiршення фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ
"ЦНДIВтормет" з-за не конкурентоспроможностi продукцiї, що ним випускається, та з метою
повернення на ВАТ "ДМЗ" коштiв, "заморожених" у нерентабельному активi, у 2010 роцi був
проданий пакет акцiй ЗАТ "ЦНДIВтормет", що перебував у власностi пiдприємства.
За 2010 рiк пiдприємством було списано безнадiйних боргiв на 952 тис. грн., реалiзовано
необоротних активiв на 85 тис. грн., матерiальних запасiв та нелiквiдiв на 6248 тис. грн.
У 2011 роцi введено в дiю нових основних засобiв на 91 595 тис. грн., iнших необоротних
матерiальних активiв, що входять до складу основних засобiв (малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи) на 2 429 тис. грн.
Протягом року придбанi, збудованi та введенi в експлуатацiю: пiч нагрiвальна, вартiстю 48 978
612 грн.; градирня вентиляцiйна, вартiстю 1 584 841 грн.; вентилятор повiтря для горiння (2 шт.),
вартiстю 3 013 784 грн.; рекуператор, вартiстю 1 402 559 грн.; контактна мережа станцiї Передача Донецьк, вартiстю 466 781 грн.; тощо.
За 2011 рiк вибули з експлуатацiї у зв'язку з лiквiдацiєю та реалiзацiєю основних засобiв, якi не
використовуються у виробництвi, основнi засоби первiсною вартiстю 15 113 тис. грн.; як
непрофiльний актив продана частка у статутному капiталi ТОВ "Калтоп".
У 2012 роцi введено в дiю нових основних засобiв на 4 364 тис. грн. (згiдно ПСБО), в тому числi
iнших необоротних активiв, що входять до складу основних засобiв (малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи) на 205 тис. грн.
Протягом року придбанi, збудованi та введенi в експлуатацiю: Кран мостовий електричний №4,
вартiстю 2 509 583 грн.; дорiжка пiшохiдна, вартiстю 212 812 грн.; Основа (кишеня готової
продукцiї) (8 шт.), вартiстю 233 248 грн.; траверси (3 шт.), вартiстю 158 279 грн., тощо.
За 2012 рiк вибули з експлуатацiї у зв'язку з лiквiдацiєю та реалiзацiєю основних засобiв, якi не
використовуються у виробництвi, основнi засоби первiсною вартiстю 3 169 тис. грн.
В подальшому пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його
господарською дiяльнiстю, крiм iнвестицiй на капiтальне будiвництво, модернiзацiю та розвиток
прокатного виробництва, зазначених у наступному роздiлi. Фiнансування дiяльностi пiдприємства
планується за рахунок власних коштiв пiдприємства та позикових коштiв.
У 2013 роцi введено в дiю основних засобiв на суму 27 935 тис.грн., у тому числi iнших
необоротних матерiальних активiв, що входять до складу основних засобiв (малоцiннi необоротнi

матерiальнi активи) на 135 тис.грн.
Протягом року придбанi, збудованi та введенi в експлуатацiю: земельнi дiлянки для експлуатацii
iснуючих залiзничних колiй вiд станцii Сортирувальна до станцii Передача-Донецьк вартiстю
22583089 грн., ножицi-кусанцi для стану 350 вартiстю 300631грн., кондицiонери крановi КК2-1,2
(3 шт) вартiстю 374084 грн., пiрометри Optris (3 шт) вартiстю 86205 грн., тележка в/п 5 тн вартiстю
80631 грн., кран №3 в/п 8+8 вартiстю 2630464 грн., системний блок “Cooler Master” (3 шт)
вартiстю 52879 грн., теплиця (iз обладнанням та iнвентарем) вартiстю 1714757 грн.
У 2013 роцi вибули з експлуатацiї у зв’язку з лiквiдацiєю та реалiзацiєю основних засобiв, якi не
використовуються у виробництвi, основнi засоби первiсною вартiстю 14 304 тис. грн.
У 2014 роцi введено в дiю основних засобiв на суму 8 779 тис.грн., у тому числi iнших
необоротних матерiальни х активiв, що входять до складу основних засобiв (малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи) на 9 тис.грн.
Протягом року придбанi та введенi в експлуатацiю: вентилятор SPR 1001/В вартiстю 182 264 грн,
установка насосу горизонтального вартiстю 125 053 грн, випрямляч зварювальний ВДМ-1203
вартiстю 12 675 грн, установки фiльтрацiї AN-20ВВ (2 шт.) вартiстю 9 595 грн. та iншi.
Протягом звiтного року з власниками iстотної участi укладались наступнi договори:
Дата договору Сторона договору Емiтент Найменування другої сторони договору Змiст договору
Сума договору, грн.
30.12.2013 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Послуги з перевезення вантажiв 423 208,39
24.12.2013 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Передача прав на отримання патенту 7 920,00
31.12.2013 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 125 328,00
31.01.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Купiвля-продаж майна 16 397,24
19.02.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Поступка права вимоги 29 035,33
19.02.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Поступка права вимоги 43 023,37
31.01.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 184 560,00
28.02.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Купiвля-продаж майна 65 003,26
14.03.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Поступка права вимоги 8 999,19
01.04.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 5 079,96
01.06.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 19 419,19
01.06.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 82 745,81
30.06.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Купiвля-продаж майна 459 831,60
01.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 12 136,68
01.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 31 768,00
01.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 1 330 800,00
01.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 12 000,00
01.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 13 560,00
01.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 80 160,00
01.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 50 512,00
01.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 44 068,00
01.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 211 653,00
01.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 257 893,32
30.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 17 676,00
30.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 186,00
30.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 14 238,00
30.09.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 113 820,00
31.10.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 22 640,00
31.10.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 868,00
31.10.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 13 790,00
01.12.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 7 054,00
01.12.2014 ПАТ "ДМЗ" ПрАТ "ДМЗ" Оренда майна 1 087,00
Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину: цiни

вiдповiдають рiвню звичайних цiн, що склалися на ринку.
Протягом звiтного року правочини мiж Товариством та членами Наглядової ради, членами
Правлiння Товариства або афiлiйованими особами не укладалися. Товариство не має
дочiрнiх/залежних пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв зi статусом юридичної особи, що вiд
свого iменi мають право вчиняти правочини.
До власних основних засобiв ПАТ "ДМЗ" вiдносяться будiвлi, споруди, передавальнi пристрої,
силовi машини, робочi машини, вимiрювальнi прилади, обчислювальна технiка, iншi машини,
транспортнi засоби, iнструменти, виробничий та господарський iнвентар, тощо.
Докладнiше iнформацiя про основнi засоби ПАТ "ДМЗ" (ступiнь їх зносу, термiн використання,
первiсна вартiсть) викладена у роздiлi "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою
вартiстю)", та у примiтках до балансу.
ПАТ "ДМЗ" з одного боку є орендарем, з iншого боку орендодавцем основних засобiв за
договорами операцiйної оренди.
Завод орендує на умовах операцiйної оренди основнi засоби, а саме примiщення в будинках
заводоуправлiння № 1, № 2 та № 3.
Станом на кiнець 2014 року завод здає в операцiйну оренду основнi засоби нерухомого майна.
На дiяльнiсть пiдприємства значно впливають такi чинники, як нестабiльнiсть соцiальнополiтичної обстановки, проведення АТО в окремих районах Донецької областi, недосконалiсть
податкового законодавства у сферi стягнення ПДВ та податку на прибуток, внутрiшня iнфляцiя,
постiйне зростання тарифiв на залiзничнi перевезення та електроенергiю. Вплив негативних
чинникiв веде до зростання витрат, що неминуче спричиняє зниження рентабельностi та
зменшення прибутку пiдприємства.
Серед рiзних чинникiв, якi мають негативний вплив на загальну дiяльнiсть Товариства слiд
зазначити:
- пошкодження об’єктiв транспортної, енергетичної, iнженерної iнфраструктури пiд час
проведення АТО;
- проблеми з ритмiчнiстю постачання матерiально-сировинних ресурсiв;
- подальше зростання цiн на паливо;
- посилення конкуренцiї i можлива втрата позицiй на ринку металу;
- змiна споживчих вимог до продукцiї, що випускається пiдприємством, вiдсутнiсть попиту на
ринках збуту на металопродукцiю;
- додатковi вимоги щодо документального оформлення ввозу сировини та вивозу готової
продукцiїї з окремих районiв Донецької областi, де проводиться АТО;
- непередбаченi заходи державного регулювання.
Вищенаведенi чинники призводять до зростання собiвартостi продукцiї, вимивання обiгових
коштiв та ускладнення реалiзацiї продукцiї пiдприємства.
Основною проблемою функцiонування пiдприємства у звiтному перiодi є забеспечення фiнансовогосподарської дiяльностi в умовах проведення АТО.
Головноюструктурною проблемою є обмежена мiсткiсть внутрiшнього ринку i висока
конкуренцiя, обумовлена як великою кiлькiстю вiтчизняних виробникiв, так i необмеженою
експансiєю зарубiжних.
У 2014 роцi ПАТ «ДМЗ» сплачено до державного бюджету штрафи, пенi за порушення дiючого
податкового законодавства у розмiрi 169,43 грн.
Полiтику фiнансування можна визначити як дiяльнiсть в галузi залучення засобiв для виконання
фiнансових зобов'язань i здiйснення витрат на забезпечення виробництва. Джерела можуть бути

власними i позиковими. На 31.12.2014 р. власнi кошти складали 57% валюти балансу, тодi як на
31.12.13 р. 66,0%. Зменшення частки власних коштiв у 2014 роцi склало 9,0%, що негативно
вплинуло на фiнансову стiйкiсть пiдприємства.
За рiк кредиторська заборгованiсть збiльшилась за рахунок поточної кредиторської заборгованостi
за товари, роботи, послуги, за одержаними авансами та за рахунок збiльшення поточних
забезпечень. Заборгованiсть за кредитами банкiв вiдсутня.
Одним з важливих моментiв полiтики фiнансування дiяльностi пiдприємств є наявнiсть власних
обiгових коштiв. На 31.12.14 р. власнi оборотнi кошти пiдприємства склали 50 134 тис. грн., тодi
як на 31.12.13 р. їх розмiр становив 75 766 тис. грн. Загальний розмiр коштiв зменшився за 2014
рiк на 25 632 тис. грн. в основному за рахунок дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги. Внаслiдок вiдсутностi замовлень на виробництво продукцiї у звiтному перiодi послуги по
переробцi сортової та листової заготiвки не надавалися.
На даний час ПАТ "ДМЗ" вживає заходи для оздоровлення фiнансового стану пiдприємства:
- заходи, якi дозволять в повнiй мiрi використовувати виробничi потужностi;
- заходи по реалiзацiї зайвих матерiальних запасiв i нелiквiдiв;
- заходи по зниженню собiвартостi продукцiї за рахунок використання технологiй по збереженню
ресурсiв, зменшення матерiалоємностi, пiдвищення автоматизацiї працi i зниження втрат вiд
браку.
Фiнансування iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства на реконструкцiю виробництва у 2015 роцi
планується за рахунок власних коштiв пiдприємства та позикових коштiв.
На протязi звiтного перiоду пiдприємством було укладено 125 договорiв, угод та контрактiв.
Вартiсть виконаних договорiв (контрактiв) орiєнтовно становить 105 152 тис. грн. Строки
виконання договорiв дотриманi.
"Портфель" замовлень на 2015 рiк на дату звiту в повному обсязi ще не сформований.
Згiдно з Комплексною програмою розвитку ПАТ «ДМЗ» в 2014 роцi велися роботи з технiчного
переоснащення (замiни) нагрiвальних печей № 2 та № 3 листопрокатного стану 2300. У 2015 роцi
планується продовжити роботи з даними програмами.
Крiм того, в Комплекснiй програмi розвитку ПАТ "ДМЗ" на перiод з 2017 по 2019 р.р. запланована
реконструкцiя листопрокатного стану 2300.
Фiнансування даних програм здiйснюється за рахунок власних i позикових коштiв.
Технiчне переоснащення (замiна) нагрiвальних печей № 2 i №3 стану 2300.
Старi нагрiвальнi печi стану 2300 мали застарiле обладнання , а технологiчний процес нагрiвання
значно поступався рiвню сучасних нагрiвальних печей. Великi витрати палива на нагрiв металу
призводили до значних питомих витрат на виробництво готового прокату, що в свою чергу знижує
загальну ефективнiсть виробництва.
Основнi передумови виконання даного заходу наступнi:
• Високi витрати умовного палива на нагрiв металу ( 146,2 кг у.п. / т).
• Високi обсяги викидiв шкiдливих оксидiв в атмосферу.
• Високий рiвень втрат металу при нагрiваннi слябiв ( 1,5 %).
• Недостатня продуктивнiсть печей ( 215 тис.т / рiк по всадив ).
• Низький рiвень засобiв автоматики управлiння тепловими процесами нагрiву.
У зв'язку з цим в рамках реконструкцiї дiлянки нагрiвальних печей листопрокатного цеху в
листопадi 2011 року була виконана замiна нагрiвальної печi № 1 на нову пiч iталiйської фiрми «
Forni e Combustione » , яка показала наступнi результати:
• Зниження питомої витрати умовного палива на нагрiв металу в 2,4-2,6 рази (зi 142,6 до 55,8-59,6
кг у.п. / т).
• Збiльшення номiнальної продуктивностi нагрiвальної печi з 30-35 т / годину до 32,2-46,9 т / год
(залежно вiд ширини слябiв при нагрiваннi в печi).
• Зниження рiвня втрат металу при нагрiваннi на 0,45-0,72 % (з 1,5 до 0,78-1,07 %).

• Покращення якостi прокату , за рахунок бiльш якiсного нагрiву заготовок.
• Пiдвищення рiвня автоматизацiї , полiпшення умов працi , зниження обсягiв викидiв шкiдливих
оксидiв в атмосферу.
Враховуючи отриманi результати, у 2012 роцi з iталiйською фiрмою « Forni e Combustione » був
укладений контракт на поставку обладнання печi № 2, а в 2013 роцi - на постачання устаткування
нагрiвальної печi №3.
Нагрiвальнi пiчi № 2 та №3 аналогiчнi нагрiвальнiй печi № 1 i будуть оснащенi сучасною
рекуперативною системою нагрiву, пальниковими пристроями i вогнетривкими матерiалами, а
також ефективною дворiвневою системою автоматизацiї управлiння тепловим режимом.
У 2014 роцi вкладено iнвестицiй: по печi №2 – 10 671,9 тис. грн. без ПДВ; по печi №3 – 14 611,1
тис. грн. без ПДВ; по будiвлi стану 2300 – 352,4 тис. грн. без ПДВ.
В даний час будiвельно-монтажнi роботи на печi № 2 виконанi.
На 2015 рiк заплпнованi витрати по печi №2 - 5 316 тис. грн. (з ПДВ), по печi №3 - 51 780 тис. грн.
(3 ПДВ). Пуск печей №2 i №3 запланований на кiнець 2015 року, пiсля вирiшення питань поставки
слябової заготiвки для виробництва листового прокату.
У зв’язку зi складною обстановкою в Донецькому регiонi розробка заходiв з реконструкцiї стану
2300 припинена.
ПАТ «ДМЗ» проводить полiтику, спрямовану на задоволення споживачiв за якiстю продукцiї, що
постачається ним, прагне сформувати у замовника довiру до продукцiї заводу, пiдтримує iмiдж
надiйного постачальника якiсної продукцiї на традицiйних ринках збуту i нових ринках
металопродукцiї, прагне встановлення довготривалого партнерства.
Виконуванi дослiдження i розробки спрямованi на виконання вищезазначених завдань.
Витрати на дослiдження i розробки у 2014р. були вiдсутнi.
20.02.2014р.
ПАТ "Новокраматорський машинобудiвний завод" м. Краматорськ до ПАТ "ДМЗ" Заборгованiсть
за поставлену продукцiю в сумi 330778грн., пеня у розмiрi 23827,61грн., 3% рiчних у розмiрi
7124,26грн.
Господарський суд Донецької областi
Позовнi вимоги задоволенi в повнiй сумi. У 2014 роцi ПАТ "Новокраматорский машинобудiвний
завод" перераховано 23827,61грн.- пенi, 7124,26грн. - 3% рiчних згiдно рiшення господарського
суду Донецької областi вiд 04.04.2014г. у справi №905/1047/14
23.12.2014р.
ПрАТ "Електроград" м. Кривий рiг до ПАТ "ДМЗ"
Заборгованiсть за поставлену продукцiю в сумi 38304грн., 1227,83грн. - 3% рiчних, 7586,54 грн. iнфляцiйних витрат
Господарський суд Запорiзької областi
Позовнi вимоги задоволенi в повнiй сумi
06.11.2013р.
Лiквiдатор ПрАТ "Iнвестхолдiнг" до ПАТ "ДМЗ"
Господарським судом Донецької областi затверджена мирова угода, згiдно якої ПАТ "ДМЗ" узяв
на себе зобов'язання перерахувати судовий збiр в сумi 43556,06грн. i частину стягнутих грошових
коштiв в сумi 871121,22грн. Вiд отримання 1306681,82грн. ПрАТ "Iнвестхолдiнг" вiдмовився
шляхом пробачення боргу в цiй частинi. Лiквiдатор ПрАТ "Iнвестхолдiнг" подав заяву до
господарського суду про визнання вищезазначеної угоди недiйсною
Господарський суд Луганської областi
Рiшенням господаського суду вiд 27.01.2014р. угода визнана недiйсною. Подана апеляцiйна
скарга, яка залишена без задоволення. Подана касацiйна скарга, яка залишена без задоволення.
03.02.2014р.
ПАТ "ДМЗ" до ПрАТ "ДЕМЗ"

Заборгованiсть з орендної плати в сумi 93600грн.
Господарський суд Донецької областi
Позовнi вимоги задоволенi частково, стягнута заборгованiсть в сумi 58225,32грн.
1. Аналiтична довiдка про результати господарської дiяльностi ПАТ "ДМЗ".
У зв’язку з вiдсутнiстю у 2014 роцi замовлень на виробництво продукцiї послуги з переробки
сортової та листової заготiвки не надавалися.
У 2014 р. обсяг реалiзованого ПАТ "ДМЗ" на експорт товару склав 59,702 тонн на суму 409 013,66
грн.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг (без ПДВ) за 2014 р. у порiвняннi з 2013 р.
зменшився на 80,2 % чи 68 090 тис. грн i склав 16 813 тис. грн, а в порiвняннi з 2012 р. зменшився
на 98,2 % чи 899 928 тис. грн (2013 р. – 84 903 тис. грн; 2012 р. – 916 741 тис. грн).
Чистий збиток за 2014 р. склав 100 057 тис. грн. Порiвняно з 2013 р. збиток зменшився на 895 тис.
грн, порiвняно з 2012 р. збиток збiльшився на 95 676 тис. грн (чистий збиток у 2013 р. склав 100
952 тис. грн, чистий збиток у 2012 р. склав 4 381 тис. грн).
Кошти на поточному рахунку станом на 31.12.2014 р. склали 100 тис. грн, що на 50 тис. грн
меньше в порiвняннi з 2013 р. (150 тис. грн) i на 68 тис. грн. меньше в порiвняннi з 2012 р. (168
тис. грн).
Поточна дебiторська заборгованiсть пiдприємства станом на 31.12.2014 р. склала 11397 тис. грн i в
порiвняннi з 2013 р. зменьшилася на 18 579 тис. грн або на 62,0 %, а в порiвняннi з 2012 р. зменшилася на 161 042 тис. грн або на 93,4 %. Станом на 31.12.2013 поточна дебiторська
заборгованiсть становила 29 976 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. поточна дебiторська
заборгованiсть становила 172 439тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть пiдприємства станом на 31.12.2014 р. склала 242 701 тис.
грн i в порiвняннi з 2013 р. збiльшилася на 102 833 тис. грн або на 73,5 %, в порiвняннi з 2012 р. збiльшилася на 119223 тис. грн або на 96,6 %.. Станом на 31.12.2013 р. поточна кредиторська
заборгованiсть становила 139 868 тис. грн., станом на 31.12.2012 р. поточна кредиторська
заборгованiсть становила 123 478 тис. грн.
Средньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв пiдприємства на кiнець 2014 р. становила 451
особи й у порiвняннi з 2013 роком знизилася на 529 осiб або на 54 %, у порiвняннi з 2012 роком на 1 007 особи або на 69,1 % (в 2013 р. чисельнiсть становила 980 осiб, в 2012 р. чисельнiсть
становила 1 458 осiб).
Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2014 р. склав 16 558,4 тис. грн. Порiвняно з попереднiм
перiодом фонд оплати зменшився на 31 890,6 тис. грн або на 65,8 % (у 2013 р. фонд складав 48 449
тис. грн.). Порiвняно з 2012 р. фонд оплати зменшився на 51 654,2 тис. грн або на 75,7 % (у 2012 р.
фонд складав 68 212,6 тис.грн).
Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2014р. склав 17 685,8 тис. грн. Порiвняно з попереднiм
перiодом фонд оплати працi зменшився на 33 119,5 тис. грн або на 65,2 % (у 2013 р. фонд складав
50 805,3 тис. грн). Порiвняно з 2012р. фонд оплати працi зменшився на 53 347,1 тис. грн або на
75,1 %. (у 2012 р. фонд складав 71 032,9 тис. грн).
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв за 2014 р. у порiвняннi з 2013 р.
зменшилася на 1 060 грн або на 25,7 % i склала 3 060 грн, у порiвняннi з 2012 р. - на 839 грн або на
21,5%. (2013 р. – 4 120 грн, 2012 р.- 3 899 грн).

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

526128

506536

0

0

526128

506536

будівлі та споруди

352536

342840

0

0

352536

342840

машини та
обладнання

171992

162373

0

0

171992

162373

транспортні засоби

767

661

0

0

767

661

інші

833

662

0

0

833

662

2. Невиробничого
призначення:

1235

846

0

0

1235

846

будівлі та споруди

793

542

0

0

793

542

машини та
обладнання

48

32

0

0

48

32

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

394

272

0

0

394

272

527363

507382

0

0

527363

507382

Найменування
основних засобів

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiн використання основних засобiв визначається окремо по кожному об'єкту, а по групах
коливається в наступних дiапазонах: будiвлi та споруди – вiд 3 до 60 рокiв, машини та
обладнання – вiд 2 до 40 рокiв, транспортнi засоби – вiд 1 до 10 рокiв, iншi засоби – вiд 1 до 30
рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2014 року складає 2 588 845 тис. грн., у тому числi
по групах:
- будiвлi та споруди – 1 056 864 тис. грн.
- машини та обладнання – 1 510 827 тис. грн.
- транспорт – 2 242 тис. грн.
- iншi основнi засоби – 18 912 тис. грн.
Знос на кiнець року складає 2 081 463 тис. грн., у тому числi по групах:
- будiвлi та споруди – 713 482 тис. грн.
- машини та обладнання – 1 348 423 тис. грн.
- транспорт – 1 582 тис. грн.
- iншi основнi засоби – 17 976 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення на кiнець року складає 79,28 %, у тому
числi:
- будiвель та споруд – 65,25 %
- машин та обладнання – 89,25 %
- транспортних засобiв – 70,52 %
- iнших – 92,11 %
Ступiнь зносу основних засобiв невиробничого призначення складає 72,94%, у тому числi:
- будiвель та споруд – 75,16 %
- машин та обладнання – 61,38 %
- iнших – 82,27 %
У 2014 роцi вiдбулися змiни у вартостi основних засобiв, якi обумовленi збiльшенням на 8 779
тис. грн., зменшенням на 989 тис. грн., у тому числi за рахунок:
- введених в дiю нових основних засобiв – 537 тис. грн.
з них:
- будiвель та споруд (вигрiбна ємнiсть) – 199 тис. грн.
- машин та обладнання (вентилятор, насос, тощо) – 329 тис. грн.
- iнших основних засобiв (меблi та iнвентар) – 9 тис. грн.

- реконструкцiї та модернiзацiї – 8 242 тис. грн.
та зменшенням на 989 тис. грн., у тому числi за рахунок:
- лiквiдацiї у зв'язку з фiзичним та моральним зносом 989 тис. грн., з них:
- будiвель та споруд – 527 тис. грн.
- машин та обладнання – 57 тис. грн.
- iнших основних засобiв – 1 тис. грн.
- реалiзацiї у зв'язку з реструктуризацiєю пiдприємства – 404 тис. грн., з них:
- машин та обладнання – 384 тис. грн.
- iнших – 20 тис. грн.
Додатково вiдомостi про основнi засоби наведено в примiтках до балансу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих
активів (тис. грн)

386456

454847

Статутний капітал (тис. грн.)

90560

90560

Скоригований статутний капітал
(тис. грн)

90560

90560

Опис

Чистi активи розрахованi наступним чином:
2014 р.
Активи балансу (678923) мiнус довгостроковi зобов’язання та забезпечення (49766)
мiнус поточнi зобов’язання та забезпечення (242701)
2013 р.
Активи балансу (692502) мiнус довгостроковi зобов’язання та забезпечення (97787)
мiнус поточнi зобов’язання та забезпечення (139868)

Висновок

Так як чистi активи бiльше статутного капiталу, зменшувати статутний капiтал не
слiд.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

378

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

378

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Інші зобов'язання

X

292089

X

X

Усього зобов'язань

X

292467

X

X

Опис:

Iншi зобов’язання складаються з:
Довгострокових зобов’язань за планом зi встановленими виплатами у сумi
49766 тис.грн.
Поточних зобов’язань у сумi 242323 тис. грн., якi складаються:
-з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 124772 тис.
грн.
-з оплати працi – 1254 тис. грн.
-з страхування - 1656 тис. грн.
-з поточних забезпечень у сумi 32863 тис. грн., якi складаються:
-з поточної частини довгострокових зобов’язань за планом iз встановленими
виплатами - 31712 тис.грн
-з поточних забезпечень на виплату вiдпусток – 1151 тис.грн.
-з передоплат отриманих – 44897 тис. грн.
-з зобов’язань зi сплати податкiв – 429 тис. грн.
-iнших поточних зобов’язань – 36452 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

11.02.2014

11.02.2014

Відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій,
представництв

25.04.2014

29.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

25.04.2014

29.04.2014

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

15.05.2014

16.05.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

Приватне акцiонерне
товариство «КПМГ
Аудит»
31032100
01010, м. Київ, вул.
Московська, 32/2
№ 2397 26.01.2001
н/д н/д н/д н/д
01.01.14 – 31.12.14
відмова від висловлення
думки

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)

Приватне акцiонерне
товариство «КПМГ
Аудит»
31032100
01010, м. Київ, вул.
Московська, 32/2
№ 2397 26.01.2001
н/д н/д н/д н/д

Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок)
Управлiнському персоналу
Публiчного акцiонерного товариства “Донецький металургiйний завод”
Ми були залученi до аудиту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Донецький металургiйний
завод” (“Компанiя”), що додається, яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2014 р., звiти про
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), про рух грошових коштiв, про власний капiтал за рiк, що закiнчився
на цю дату, та примiтки до них, якi включають стислий виклад важливих аспектiв облiкової полiтики та iншу
пояснювальну iнформацiю.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих
викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням
Аудиторської Палати України №304/1 вiд 24 грудня 2014 р. У зв’язку з питаннями, описаними у роздiлi “Пiдстави для
вiдмови вiд висловлення думки”, ми не змогли отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення
нашої думки.
Пiдстави для вiдмови вiд висловлення думки
Як зазначено у Примiтцi 2(г) до фiнансової звiтностi, Компанiя понесла чистий збиток в розмiрi 100 057 тисяч гривень
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., i на цю дату її поточнi зобов’язання перевищували її поточнi активи на 192
567 тисяч гривень. Крiм того, Компанiя не здiйснювала виробничої дiяльностi в 2014 р. i суттєво залежить вiд
продовження дiяльностi Групи “Донецьксталь”, з якою Компанiя здiйснює значнi операцiї (примiтки 19(б), 19(в)).
Крiм того, як зазначено у Примiтцi 2(г) до фiнансової звiтностi, всi виробничi потужностi Компанiї розташованi на
територiї Донецької областi, де тривають воєннi зiткнення, що призвели до окупацiї багатьох мiст озброєними
прибiчниками самопроголошених республiк на частинi територiй Донецької областi. В результатi цього органи влади
України не можуть забезпечити виконання законiв України на цих територiях. Враховуючи практичнi складнощi,
пов’язанi з доступом на цi територiї, та суттєвi невизначеностi щодо їх майбутнього розвитку, ми не змогли оцiнити
рiвень фiзичного зносу основних засобiв (включаючи незавершенi капiтальнi iнвестицiї) та обґрунтованiсть
припущень, використаних для оцiнки вартостi вiдшкодування основних засобiв (включаючи незавершенi капiтальнi
iнвестицiї) в сумi 627 378 тисяч гривень, та чистої вартостi реалiзацiї запасiв в сумi 39 290 тисяч гривень на 31 грудня
2014 р. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала необхiднiсть у коригуваннi вартостi основних
засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй i запасiв на 31 грудня 2014 р. та елементiв, що формують звiти про
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), про власний капiтал i про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
на цю дату.
Крiм того, як зазначено у примiтках 2(г) i 17(в) до фiнансової звiтностi, Компанiя виступає поручителем по кредиту,
отриманому її материнською компанiєю та пов’язаною стороною в розмiрi 8 206 700 тисяч гривень. Станом на 31
грудня 2014 р. обов’язковi фiнансовi та iншi умови кредитування по цьому кредиту не виконувалися. Вiдповiдно,
кредитори мають право вимагати вiд Компанiї, як поручителя, сплатити непогашенi суми кредитiв. Резерви по цiй
поруцi у звiтностi станом на 31 грудня 2014 р. не визнано, що є порушенням вимог Мiжнародного стандарту
фiнансової звiтностi МСБО 37 “Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи”. Вплив цього вiдхилення вiд
вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi на фiнансову звiтнiсть станом на та за рiк, що закiнчився 31
грудня 2014 р., не був визначений.
Цi обставини свiдчать про iснування суттєвої невизначеностi, що може викликати значнi сумнiви щодо спроможностi
Компанiї здiйснювати безперервну дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Вiдповiдно, ми не мали змоги оцiнити
прийнятнiсть та обґрунтованiсть застосування принципу безперервностi дiяльностi пiд час пiдготовки фiнансової
звiтностi.
Вiдмова вiд висловлення думки
У зв’язку з суттєвiстю питань, описаних у роздiлi “Пiдстави для вiдмови вiд висловлення думки”, ми не змогли
отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Вiдповiдно, ми не висловлюємо
думки щодо фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Звертаємо увагу на Примiтки 1(a), 19(б) i 19(в), в яких йдеться про те, що Компанiя є учасником Групи
“Донецьксталь” i здiйснює значний обсяг операцiй з iншими учасниками цiєї Групи.
Iншi питання
Ми могли б виявити iншi питання, якби змогли отримати належнi аудиторськi докази, достатнi для обґрунтування
нашої думки щодо фiнансової звiтностi, як описано у роздiлi “Пiдстави для вiдмови вiд висловлення думки”.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., була перевiрена iншими
аудиторами, якi у своєму звiтi вiд 17 квiтня 2014 р. висловили безумовно-позитивну думку щодо фiнансового стану
Компанiї станом на 31 грудня 2013 р. та її фiнансових результатiв i руху грошових коштiв за рiк, що закiнчився на цю
дату.

ПрАТ “КПМГ Аудит”
Дмитро Алєєв
Свiдоцтво Аудиторської палати України №2397 вiд 26 сiчня 2001 р.
Заступник Директора
Сертифiкований аудитор
Код ЄДРПОУ 31032100
Сертифiкат АПУ: серiя А №006608 вiд
2 липня 2009 р.
30 квiтня 2015 р
.
.
.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

3

2

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Нi

Ні

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

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

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

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

13.7

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради ПАТ
"ДМЗ" комiтети не створенi

Інші (запишіть)

Немає

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Ні

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Немає

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (запишіть)

X
Немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1.7
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного

органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнших документiв немає

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

Публікується у
Документи
пресі,
Інформація
надаються
оприлюднюється
розміщується
Копії
для
в
Інформація
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
інтернетнадаються
безпосередньо
інформаційній
на загальних
сторінці
на запит
базі даних
в
зборах
акціонера акціонерного
акціонерному
НКЦПФР про
товариства
товаристві
ринок цінних
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Ні

Так

Так

Ні

Так

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

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
Нi

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

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Згiдно з рiшенням Наглядової
ради Товариства (протокол № 48
вiд 01.08.2014 р) було змiнено
аудитора у зв'язку з прийнятною
вартiстю послуг

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iншi органи не здiйснювали
перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi
пiдприємства.

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Нi

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

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

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Чистий прибуток Товариства iнвестувати на розвиток i
модернiзацiю виробництва.

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

X

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

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00191164

за КОАТУУ 1410137700

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

24.10

627

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Iвана Ткаченка, 122, м. Донецьк,
Донецька обл., 83062

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

217

165

83

первісна вартість

1001

286

280

97

накопичена амортизація

1002

-69

-115

-14

Незавершені капітальні інвестиції

1005

77180

119996

28150

Основні засоби:

1010

527363

507382

394828

первісна вартість

1011

2587892

2588845

1306215

знос

1012

-2060529

-2081463

-911387

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

658

592

650

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

72

5

287

Відстрочені податкові активи

1045

11199

0

14345

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

47

649

0

Усього за розділом I

1095

616736

628789

438343

Запаси

1100

45710

39290

55059

Виробничі запаси

1101

45397

39006

51594

Незавершене виробництво

1102

84

55

2900

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

229

229

565

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

2800

2800

3000

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

26000

6415

151971

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

616

615

1306

з бюджетом

1135

386

845

7774

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

102

68

12436

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

150

100

1364

Готівка

1166

3

2

3

Рахунки в банках

1167

147

98

1361

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

2

1

10

Усього за розділом II

1195

75766

50134

232920

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

692502

678923

671263

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

90560

90560

90560

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

118689

108152

23770

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

245598

187744

348427

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

454847

386456

462757

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

97787

49766

77057

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

30000

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

97787

49766

107057

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

378

378

424

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

64770

124772

65496

за розрахунками з бюджетом

1620

347

429

1696

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

383

1656

1568

за розрахунками з оплати праці

1630

876

1254

3193

за одержаними авансами

1635

15765

44897

1717

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

22991

32863

24608

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

34358

36452

2747

Усього за розділом IІІ

1695

139868

242701

101449

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

692502

678923

671263

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

немає

Керівник

Мiньковський I.Д.

Головний бухгалтер

Стрельцова Л.Ф.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191164

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

16813

84903

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -21858 )

( -83836 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

1067

збиток

2095

( -5045 )

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2093

20456

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -5935 )

( -19047 )

Витрати на збут

2150

( -23 )

( -134 )

Інші операційні витрати

2180

( -74225 )

( -106713 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( -83135 )

( -104371 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

3

4

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -16011 )

( -14471 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( -99143 )

( -118838 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-914

17886

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( -100057 )

( -100952 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

41951

-28288

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

41951

-28288

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

10285

-4265

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

31666

-24023

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-68391

-124975

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

21951

67849

Витрати на оплату праці

2505

18020

49390

Відрахування на соціальні заходи

2510

7285

18438

Амортизація

2515

27817

28769

Інші операційні витрати

2520

26095

33270

Разом

2550

101168

197716

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

362241160

362241160

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

362241160

362241160

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.27622

-0.27869

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.27622

-0.27869

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

немає

Керівник

Мiньковський I.Д.

Головний бухгалтер

Стрельцова Л.Ф.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191164

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

35215

221272

Повернення податків і зборів

3005

0

3965

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

3965

Цільового фінансування

3010

0

21

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

21

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

29488

15738

Надходження від повернення авансів

3020

79

102

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

1

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

1

47

Надходження від операційної оренди

3040

0

11925

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

23

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

14010

94087

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -7436 )

( -150034 )

Праці

3105

( -14099 )

( -43504 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -6147 )

( -21744 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -5664 )

( -14181 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( -29 )

( -2548 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( -5635 )

( -11633 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -1798 )

( -594 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

( -665 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( -3 )

( -1798 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( -15691 )

( -67901 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

27956

46759

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

1203

8984

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

3

3

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( -29230 )

( -54487 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

( -1 )

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-28025

-45500

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-69

1259

Залишок коштів на початок року

3405

150

168

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

19

-1277

Залишок коштів на кінець року

3415

100

150

Примітки

Немає

Керівник

Мiньковський I.Д.

Головний бухгалтер

Стрельцова Л.Ф.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00191164

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Немає

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00191164

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.
Нерозподілений
Неоплачений
прибуток
капітал
(непокритий
збиток)

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10

245598

0

0

454847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90560

118689

0

0

245598

0

0

454847

4100

0

0

0

0

-100057

0

0

-100057

4110

0

-2734

0

0

34400

0

0

31666

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на
початок року

4000

90560

118689

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

Інші зміни

4090

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період
Інший сукупний
дохід за звітний
період

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-7803

0

0

7803

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-10537

0

0

-57854

0

0

-68391

Залишок на
кінець року

4300

90560

108152

0

0

187744

0

0

386456

Примітки

немає

Керівник

Мiньковський I.Д.

Головний бухгалтер

Стрельцова Л.Ф.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 Загальна iнформацiя
(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
ПАТ «Донецький металургiйний завод» (далi – Компанiя) – це публiчне акцiонерне товариство,
зареєстроване в Українi. Мiсцезнаходження Компанiї: вул. Iвана Ткаченка 122, Донецьк, Україна.
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв фактичною контролюючою стороною Компанiї є ПрАТ
«Донецьксталь» - металургiйний завод» («Донецьксталь»), яка разом з Компанiєю та iншими
дочiрнiми пiдприємствами становить Групу Донецьксталь («Група» або «Група Донецьксталь»).
Компанiя надає послуги з оренди будiвель та обладнання, яке використовується компанiями
Групи, а також здiснює виробництво прокату сталi iз використанням давальницької сировини.
Станом на 31 грудня 2014 року в Компанiї працювали 451 особа (на 31 грудня 2013 року - 980
осiб).
(б) Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з того часу, як Уряд країни прийняв
рiшення про вiдмову вiд пiдписання Угоди про асоцiацiю та Угоду про поглиблену та всеосяжну
зону вiльної торгiвлi з Європейським Союзом в кiнцi листопада 2013 року. Полiтичнi та соцiальнi
заворушення, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, призвели до поглиблення
iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та скорочення
валютних резервiв Нацiонального банку України i, як результат, до подальшого зниження
суверенних кредитних рейтингiв України.
У лютому 2014 року, внаслiдок девальвацiї нацiональної валюти Нацiональний банк України увiв
ряд адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну валют, а також оголосив про перехiд на
режим плаваючого курсу обмiну. У березнi 2014 року у результатi низки подiй у Криму вiдбулося
приєднання Республiки Крим до складу Росiйської Федерацiї, яке не було визнане Україною та
мiжнародним спiвтовариством. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення вiдносин мiж
Україною та Росiйською Федерацiєю. Слiдом за нестабiльнiстю у Криму регiональне
протистояння поширилося на схiднi регiони України, головним чином, Донецьку та Луганську
областi. У травнi 2014 року протести у Донецькiй та Луганськiй областях переросли у вiйськовi
зiткнення та збройний конфлiкт мiж озброєними прибiчниками самопроголошених республiк у
Донецькiй та Луганськiй областях та українськими силами. Станом на дату затвердження цiєї
фiнансової звiтностi до випуску нестабiльнiсть i протистояння тривають, а частина Донецької та
Луганської областей залишається пiд контролем самопроголошених республiк. У результатi цього
українська влада наразi не має можливостi повнiстю забезпечити виконання законiв України на
цiй територiї.
Крiм того, внаслiдок постiйних бойових дiй деякi важливi об’єкти iнфраструктури у Донецькiй i
Луганськiй областях (включаючи залiзничнi колiї i вокзали, мости, контактнi мережi тощо) були
зруйнованi або практично знищенi, що призвело до значних складнощiв, включаючи зупинки,
перебої та зменшення обсягiв у поставках на та вiдвантаженнях з Компанiї, а також iнших крупних
промислових пiдприємств цього регiону.
Всi виробничi потужностi Компанiї розташованi на територiї, непiдконтрольнiй українськiй владi,
що збiльшує ризик їх фiзичного пошкодження. Крiм того, основнi контрагенти Компанiї
розташованi на територiї, неконтрольованiй українською владою, що призводить до збiльшення
ризику негативного впливу на операцiйну дiяльнiсть Компанiї i, як наслiдок, її фiнансовий стан та
фiнансовi результати.
Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати,
однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на українську економiку.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної
дiяльностi Компанiї, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому
середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан

Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова
звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення
дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови
здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.
Ця фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi виникли в результатi подiй в Українi
пiсля дати балансу.
Бiльш детальна iнформацiя про потенцiйний вплив на Компанiю подальшої невизначеностi, що
виникає у зв’язку з нестабiльною економiчною та полiтичною ситуацiєю в Українi, наведена у
примiтцi 2(г).
2 Основа складання фiнансової звiтностi
(а) Пiдтвердження вiдповiдностi
Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
(МСФЗ).
(б) Основа оцiнки
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу первiсної (iсторичної) вартостi, за винятком
основних засобiв, якi вiдображенi за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу
та накопичених у подальшому збиткiв вiд зменшення корисностi.
(в) Функцiональна валюта та валюта подання
Нацiональною валютою України є гривня. Функцiональною валютою Компанiї та валютою
подання цiєї фiнансової звiтностi є гривня, округлена до тисяч.
(г) Безперервна дiяльнiсть
За перiод, що закiнчився 31 грудня 2014 р., Компанiя понесла чистi збитки в розмiрi 100,057 тисяч
гривень (31 грудня 2013 р.: в розмiрi 100 952 тисяч гривень). Поточнi зобов’язання Компанiї
перевищують її оборотнi активи на 31 грудня 2014 р. на 192 567 тисяч гривень (31 грудня 2013 р.:
на 64 102 тисяч гривень). Таке перевищення вiдноситься, головним чином, до короткострокових
зобов’язань перед пов’язаними сторонами.
На 31 грудня 2014 р. Компанiя виступає одним з поручителiв по зобов’язаннях Донецьксталi та
пов’язаної сторони згiдно з договором про надання передекспортного синдикованого кредиту у
сумi 8 206 700 тисяч гривень (31 грудня 2013 р.: 3 996 500 тисяч гривень). Обов’язковi фiнансовi
та iншi вимоги за даним кредитом були порушенi, що дає право групi кредиторiв вимагати вiд
позичальникiв погашення зобов’язань Донецьксталi та пов’язаної сторони в сумi залишкiв по
кредитах та непогашених вiдсотках. У разi неспроможностi позичальникiв погасити зобов’язання,
кредитори мають право звернутися до Компанiї як поручителя з вимогою погашення зобов’язань
Донецьксталi та пов’язаної сторони по кредитах та непогашених вiдсотках.
Станом на 31 грудня 2014 року та на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску
жоден iз кредиторiв згiдно з договором передекспортного фiнансування та iншими кредитними
договорами не звернувся до позичальникiв з вимогою дострокового повернення кредитiв та до
Компанiї з вимогою виконання зобов’язань по договорах поруки.
Компанiя належить до сегменту металевої продукцiї Групи Донецьксталь та виступає
лiзингодавцем щодо будiвель та обладнання, якi використовуються iншими членами Групи
Донецьксталь.
Станом на 31 грудня 2014 року Донецьксталь планує запуск електросталеплавильного
виробництва. В процесi виробництва планується експлуатацiя частини основних засобiв, що
належать Групi та якi будуть використанi для виплавки сталi, а також основних засобiв Компанiї,
що безпосередньо будуть використовуватися для прокату сортових та листових заготовок сталi.
Менеджмент Компанiї очiкує розпочати виробництво заготовок сталi у другiй половинi 2015 року.
Станом на 31 грудня 2014 р. та на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi
електросталеплавильний комплекс не був введений в експлуатацiю та Компанiя не здiйснювала
виробництва сталi.
Крiм того, внаслiдок руйнування iнфраструктури та безперервних бойових дiй в регiонi
розташування Компанiї та її основних контрагентiв, iснує суттєва невизначенiсть щодо
можливостi Компанiї здiйснювати свою дiяльнiсть в майбутньому.
З метою забезпечення тривалої дiяльностi Компанiї згiдно з принципом безперервностi,

керiвництво Компанiї вживає таких заходiв:
• Компанiя постiйно вживає заходiв щодо скорочення витрат, зокрема було проведено скорочення
чисельностi персоналу та зменшення операцiйних витрат.
• Група разом з бенефiцiарним власником веде переговори з банками-учасниками синдикованої
позики щодо пiдписання угоди про незатребуванiсть суми боргу згiдно з кредитом
передекспортного фiнансування. Пiсля пiдписання угоди про незатребуванiсть боргу
управлiнський персонал Групи планує продовжити переговори щодо договору реструктуризацiї
кредиту передекспортного фiнансування.
Хоча управлiнський персонал Компанiї вважає, що вживанi ним заходи будуть достатнiми для
того, щоб забезпечити дiяльнiсть Компанiї на основi принципу безперервностi дiяльностi у
найближчому майбутньому, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може
спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер та
наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає
поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на
операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть
вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.
(д) Використання оцiнок i суджень
Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування
суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на
суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, а також на розкриття
iнформацiї про непередбаченi активи та зобов’язання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися
вiд цих оцiнок.
Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати
перегляду облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони переглядаються, а також у
всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.
Iнформацiя про важливi судження, якi використовувалися при застосуваннi принципiв облiкової
полiтики i мали найбiльший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, та якi можуть
призвести до суттєвого коригування даних звiтностi у наступному фiнансовому роцi, висвiтлена у
таких примiтках:
• Примiтка 2 (г) – Здатнiсть Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть;
• Примiтка 5 – Оцiнка вартостi основних засобiв;
• Примiтка 17 (в) – Оцiнка гарантiй наданих.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Викладенi далi принципи облiкової полiтики застосовувалися Компанiєю послiдовно протягом
перiоду, поданого у цiй фiнансовiй звiтностi.
(а) Iноземна валюта
Операцiї в iноземних валютах
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно визнаються у валютi подання шляхом конвертацiї сум з
iноземної валюти в українську гривню за обмiнним курсом, що дiяв на дату операцiї.
У березнi 2014 року, Нацiональний Банк України анонсував перехiд до режиму плаваючого
обмiнного курсу, що спричинило суттєву девальвацiю нацiональної валюти по вiдношенню до
бiльшостi iноземних валют. Починаючи з другої половини 2014 року, Україна зiткнулась зi
значним дефiцитом надходжень у iноземнiй валютi, а українськi банки постраждали вiд падiння
лiквiдностi спричиненого достроковим поверненням депозитiв фiзичних осiб та серйозними
труднощами в доступi до внутрiшнiх i зовнiшнiх джерел фiнансування. Офiцiйнi курси НБУ не
обов'язково є курсами, за якими iноземна валюта доступна на звiтну дату. На практицi, учасникам
ринку необхiдно сплачувати додатковi збори та комiсiї для того, щоб придбати iноземну валюту.
Крiм того, пропозицiя необхiдної суми iноземної валюти може бути не доступна на ринку.
Незважаючи на зазначене вище, управлiнський персонал вважає, що офiцiйнi курси НБУ
забезпечують найкраще наближення до курсiв, що дiють на звiтну дату. Таким чином, у пiдготовцi
цiєї фiнансової звiтностi застосовуються офiцiйнi курси НБУ, отриманi з офiцiйно-опублiкованих
джерел для переведення операцiй i залишкiв в iноземнiй валютi.
На 31 грудня курс гривнi до основних валют представлений таким чином:

2014 2013
Долар США 15.77 7.99
Євро 19.23 11.04
Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України i, вiдповiдно, будь-яке
переведення гривнi в долари США не повинно розглядатися як твердження, що суми в гривнi
були, можуть бути або будуть в майбутньому конвертованi в долари США за представленим
курсом, або будь-яким iншим курсом.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, конвертуються в гривню за
обмiнним курсом встановленим Нацiональним Банком України на дату балансу.
Прибуток або збиток вiд курсових рiзниць по монетарних статтях – це рiзниця мiж амортизованою
вартiстю у функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою на ефективну процентну
ставку i платежi протягом перiоду, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою
за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду.
Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за справедливою
вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсами обмiну, що дiяли на дату
визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi
вiдображаються за первiсною вартiстю, перераховуються за курсами обмiну, що дiяли на дату
операцiї.
Курсовi рiзницi, що виникають в результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку, за
винятком рiзниць, що виникають при перерахуваннi iнструментiв капiталу, наявних для продажу,
якi визнаються в iншому сукупному доходi.
(б) Фiнансовi iнструменти
Непохiднi фiнансовi активи
Непохiднi фiнансовi активи включають iнвестицiї в дольовi iнструменти, дебiторську
заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу дебiторську заборгованiсть, а також грошовi
кошти та їх еквiваленти.
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу, коли закiнчується строк дiї договiрних прав на
отримання грошових потокiв вiд даного активу, або коли вона передає права на отримання
грошових потокiв вiд фiнансового активу в рамках операцiї, в якiй передаються практично всi
ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням даним фiнансовим активом. Будь-яка частка володiння у
переданих фiнансових активах, створена чи утримувана Компанiєю, визнається як окремий актив
або зобов’язання.
Фiнансовi активи i зобов’язання згортаються, i чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий
стан тодi й тiльки тодi, коли Компанiя має юридичне право на зарахування сум i має намiр або
провести розрахунки на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов’язання.
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi активи, наявнi для продажу, у такi категорiї: фiнансовi
активи, наявнi для продажу, i кредити та дебiторська заборгованiсть.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть – це категорiя фiнансових активiв з фiксованими
платежами чи платежами, що можуть бути визначенi, якi не мають котирування цiни на активному
ринку. Первiсне визнання таких фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
збiльшується на суму витрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля
первiсного визнання кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за справедливою вартiстю
з використанням методу ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення
корисностi.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають такi класи фiнансових активiв: дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iнша дебiторська заборгованiсть i виданi кредити,
векселi отриманi i грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, на поточних рахунках та в
дорозi, банкiвськi депозити до запитання та високолiквiднi iнвестицiї зi строком погашення до
трьох мiсяцiв з моменту придбання, ризик змiн справедливої вартостi яких є незначним.

Непохiднi фiнансовi зобов’язання
Компанiя здiйснює первiсне визнання випущених боргових цiнних паперiв та субординованих
зобов’язань на дату їх виникнення. Первiсне визнання усiх iнших фiнансових зобов’язань
вiдбувається на дату операцiї, в результатi якої Компанiя стає стороною договору про придбання
фiнансового iнструмента.
Компанiя припиняє визнання фiнансових зобов’язань у момент, коли зобов’язання Компанiї,
визначенi договором, виконанi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився.
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi зобов’язання у категорiю iншi фiнансовi зобов’язання.
Первiсне визнання таких фiнансових зобов’язань здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
зменшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля
початкового визнання цi фiнансовi зобов’язання оцiнюються з використанням методу ефективного
вiдсотка.
Iншi фiнансовi зобов'язання включають кредити та позики, векселi виданi, iншi поточнi
зобов'язання, а також кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу
кредиторську заборгованiсть.
(в) Статутний капiтал
Простi акцiї
Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, безпосередньо пов’язанi з
випуском простих акцiй та опцiонiв на акцiї, визнаються як зменшення власного капiталу без
урахування будь-якого податкового впливу.
(г) Основнi засоби
Визнання та оцiнка
Одиницi основних засобiв вiдображаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням
накопиченого зносу i накопичених у подальшому збиткiв вiд зменшення корисностi.
З метою визначення справедливої вартостi основних засобiв управлiнський персонал залучає
незалежного професiйного оцiнювача. Методологiя, що застосовується для визначення
справедливої вартостi, включає метод чистої вартостi замiщення (для специфiчних одиниць
основних засобiв), метод порiвняння з ринковою вартiстю аналогiчних основних засобiв (для тих
одиниць основних засобiв, для яких iснує активний ринок), методи дисконтованих грошових
потокiв, а також аналiз витрат на будiвництво нових одиниць основних засобiв.
Переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю з тим, щоб балансова
вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд вартостi, яка була б визначена iз застосуванням справедливої
вартостi на дату звiтностi.
Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, цi
компоненти облiковуються як окремi одиницi основних засобiв.
Прибуток та збиток вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння
надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються на нетто-основi в
прибутку або збитку. При продажу переоцiнених активiв будь-якi суми, включенi до резерву
переоцiнки, що вiдносяться до цих активiв, переносяться до складу нерозподiленого прибутку.
Переоцiнка
Збiльшення вартостi одиницi основних засобiв у результатi переоцiнки визнається в iншому
сукупному доходi та вiдображається у власному капiталi у складi резерву переоцiнки, за винятком
тих випадкiв, коли воно сторнує зменшення вартостi тiєї ж одиницi в результатi попередньої
переоцiнки, вiдображене в прибутку або збитку. У таких випадках воно визнається в прибутку або
збитку. Зменшення вартостi одиницi основних засобiв у результатi переоцiнки визнається в
прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує збiльшення вартостi тiєї ж
одиницi в результатi попередньої переоцiнки, вiдображене безпосередньо у складi iншого
сукупного доходу. У таких випадках воно визнається у складi iншого сукупного доходу.
Подальшi витрати
Витрати, пов’язанi iз замiною компонента одиницi основних засобiв, збiльшують балансову
вартiсть цiєї одиницi у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає в майбутньому
економiчнi вигоди, пов’язанi iз зазначеним компонентом, а її вартiсть можна оцiнити достовiрно.
Балансова вартiсть замiненого компонента списується. Витрати на поточне обслуговування

основних засобiв визнаються у складi прибутку або збитку у момент виникнення.
Знос
Знос одиниць основних засобiв нараховується з моменту, коли вони встановленi та готовi до
використання, або, якщо йдеться про активи, створенi власними силами суб’єкта господарювання,
з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий до використання. Знос нараховується на
основi вартостi активу, зменшенiй на його лiквiдацiйну вартiсть. Компанiя проводить оцiнку
значних компонентiв окремих активiв, i якщо будь-який компонент має строк корисного
використання, вiдмiнний вiд строкiв використання решти компонентiв такого активу, знос на
такий компонент нараховується окремо.
Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом розрахункових
строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв з дати, коли вiн є
готовим для використання, оскiльки така практика найбiльш точно вiдображає очiкуване
використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих
активiв нараховується протягом меншого з двох строкiв: строку їх корисного використання або
строку оренди, крiм випадкiв, коли можна обґрунтовано вважати, що Компанiя отримає право
власностi до кiнця строку оренди. Знос на землю та незавершене будiвництво (незавершенi
капiтальнi iнвестицiї) не нараховується.
Розрахунковi середнi залишковi строки корисного використання значних одиниць основних
засобiв такi:
Будiвлi та споруди 7 - 49 рокiв
Виробниче обладнання 4 - 33 рокiв
Iнше 1 - 24 рокiв
Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть
переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
(д) Орендованi активи
Оренда, за умовами якої Компанiя бере на себе практично всi ризики й отримує практично всi
вигоди, пов’язанi з володiнням активами, класифiкується як фiнансова оренда. При первiсному
визнаннi орендований актив визнається за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей:
справедливiй вартостi або теперiшнiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового
визнання актив облiковується згiдно з принципами облiку такого активу.
Iншi види оренди є операцiйною орендою, й орендованi активи не визнаються у звiтi про
фiнансовий стан Компанiї.
(е) Виробничi запаси
Виробничi запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою
вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу в ходi звичайної
дiяльностi, за вирахуванням розрахункових витрат на завершення та збут.
Собiвартiсть запасiв визначається за формулою собiвартостi перших за часом надходження запасiв
(ФIФО) та включає витрати на придбання запасiв, витрати на виробництво або переробку, а також
iншi витрати на їх доставку до теперiшнього мiсцезнаходження i приведення їх у стан, придатний
для використання.
(є) Зменшення корисностi
Непохiднi фiнансовi активи
Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом, що облiковується за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну дату звiтностi для
виявлення об’єктивних ознак зменшення корисностi. Вважається, що зменшення корисностi
фiнансового активу має мiсце, якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що пiсля первiсного визнання
активу сталася подiя, пов’язана зi збитком, i що ця подiя мала негативний вплив на розрахунковi
майбутнi грошовi потоки за цим активом, який може бути оцiнений достовiрно.
Об’єктивною ознакою зменшення корисностi фiнансових активiв (включаючи дольовi цiннi
папери) може бути невиконання або затримка виконання зобов’язань дебiтором, реструктуризацiя
заборгованостi перед Компанiєю на умовах, якi Компанiя не розглядала б за iнших обставин,
ознаки можливого банкрутства позичальника чи емiтента, негативнi змiни у платоспроможностi
позичальникiв або емiтентiв Компанiї, економiчнi умови, що можуть призвести до дефолту, або

зникнення активного ринку для цiнного паперу. Крiм того, об’єктивною ознакою зменшення
корисностi вартостi iнвестицiї у дольовий цiнний папiр є суттєве або тривале зменшення його
справедливої вартостi нижче вартостi придбання.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Компанiя розглядає ознаки зменшення корисностi кредитiв i дебiторської заборгованостi як у
розрiзi окремих активiв, так i в сукупностi. Всi статтi кредитiв i дебiторської заборгованостi, якi є
значними самi по собi, оцiнюються на предмет зменшення корисностi iндивiдуально. Всi статтi
кредитiв i дебiторської заборгованостi, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено
iндивiдуальних ознак зменшення корисностi, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на предмет
зменшення корисностi, яке сталося, але ще не було виявлено. Кредити та дебiторська
заборгованiсть, що не є значними самi по собi, оцiнюються на предмет зменшення корисностi в
сукупностi шляхом подiлу статей кредитiв i дебiторської заборгованостi на групи з аналогiчними
характеристиками ризику.
Оцiнюючи такi статтi на предмет зменшення корисностi у сукупностi, Компанiя використовує
iсторичнi тенденцiї ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування заборгованостi i суми понесеного
збитку з урахуванням суджень управлiнського персоналу стосовно того, чи є поточнi економiчнi i
кредитнi умови такими, що фактичнi збитки можуть бути бiльшими чи меншими, нiж очiкується
на пiдставi використаних iсторичних даних.
Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового активу, оцiненого за амортизованою вартiстю,
розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю оцiнених
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою по
активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку i вiдображаються у складi резерву по кредитах
та дебiторськiй заборгованостi. Проценти по знецiненому активу i надалi визнаються шляхом
вивiльнення дисконту. Якщо в результатi подальшої подiї сума збитку вiд зменшення корисностi
зменшується, зменшення збитку вiд зменшення корисностi сторнується у прибутку чи збитку
(Форма 2, Роздiл 1).
Нефiнансовi активи
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, за винятком виробничих запасiв та
вiдстрочених податкових активiв, перевiряється на кожну дату звiтностi з метою виявлення будьяких ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум
очiкуваного вiдшкодування активiв. Суми очiкуваного вiдшкодування нематерiальних активiв, що
мають невизначенi строки корисного використання або ще не готовi до використання, оцiнюються
щороку у ту саму дату. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть
активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму очiкуваного
вiдшкодування.
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, є бiльша з двох
вартостей: вартiсть у використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на збут. При
оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi в майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх
теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi
вiдповiдному активу або ОГГК. Для цiлей тестування на предмет зменшення корисностi активи,
якi не можуть бути перевiренi iндивiдуально, об’єднуються у найменшу групу активiв, що генерує
приток грошових коштiв вiд безперервного використання вiдповiдного активу, що практично не
залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв чи ОГГК.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у прибутку або збитку. Збитки вiд зменшення
корисностi, визнанi щодо ОГГК, розподiляються на пропорцiйнiй основi та зменшують балансову
вартiсть активiв, якi входять до складу ОГГК (групи ОГГК).
Збитки вiд зменшення корисностi, визнанi у попереднi перiоди, оцiнюються на кожну звiтну дату
на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток вiд зменшення
корисностi сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для визначення суми
вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки у випадку, якщо балансова
вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або
амортизацiї, якщо збиток вiд зменшення корисностi не був визнаний взагалi.

(ж) Зобов’язання по виплатах працiвникам
Державнi пенсiйнi програми з визначеними внесками
Компанiя здiйснює вiдрахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне
страхування на суму, яка розраховується на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi
суми вiдносяться на витрати по мiрi вiдрахування. Сплата єдиного соцiального внеску
здiйснюється в нацiональнiй валютi шляхом внесення сум єдиного внеску на рахунки Державної
фiскальної служби України.
Державнi пенсiйнi програми з визначеною виплатою
Компанiя здiйснює разовi виплати своїм працiвникам при виходi на пенсiю в порядку,
передбаченому колективними договорами.
Крiм того, Компанiя зобов'язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, здiйснюваних
державою працiвникам, якi працювали на шкiдливому виробництвi або в тяжких умовах, i, отже,
мають право виходу на пенсiю i на вiдповiдне пенсiйне забезпечення до настання пенсiйного вiку,
передбаченого законодавством України.
Чиста сума зобов’язання Компанiї за пенсiйними програмами з визначеною виплатою
розраховується окремо для кожної програми шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, заробленої
працiвниками у поточному i попереднiх перiодах. Пiсля цього сума виплат дисконтується з метою
визначення її теперiшньої вартостi. У Компанiї немає активiв за пенсiйними програмами.
Ставка дисконту визначається з урахуванням рiзних джерел iнформацiї, включаючи доходнiсть на
дату звiтностi по українських державних та високолiквiдних корпоративних довгострокових
облiгацiях.
Розрахунок здiйснюється з використанням методу нарахування прогнозованих одиниць.
Змiни в поточнiй вартостi зобов'язань з виплати працiвникам у виглядi актуарних прибуткiв або
збиткiв визнаються одразу по мiрi їх настання в iншому сукупному доходi. Всi iншi змiни в
поточнiй вартостi зобов’язань визнаються одразу по мiрi їх настання в прибутках або збитках.
(з) Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне
зобов’язання внаслiдок подiї, що сталася в минулому, i коли iснує ймовiрнiсть того, що для
погашення даного зобов’язання необхiдно буде використання економiчних ресурсiв. Сума
забезпечення визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з
використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi
ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi i, там, де це доцiльно, ризики, притаманнi певному
зобов’язанню. Вивiльнення дисконту визнається у складi фiнансових витрат.
(и) Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок на
прибуток визнається в прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли вiн вiдноситься до
об'єднання бiзнесу або до статей, визнаних безпосередньо у власному капiталi чи в iншому
сукупному доходi. У такому разi вiн визнається в iншому сукупному доходi або у власному
капiталi.
Поточний податок складається з очiкуваного податку до сплати або до вiдшкодування,
розрахованого на основi оподатковуваного прибутку або збитку за рiк з використанням ставок
оподаткування, що дiють або практично введенi в дiю на дату звiтностi, i будь-яких коригувань
податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати також включає будьяке податкове зобов'язання, яке виникає внаслiдок оголошення дивiдендiв.
Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв i
зобов’язань, якi використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, якi використовуються
для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за:
• тимчасовими рiзницями, що виникають при первiсному визнаннi активiв або зобов’язань в
операцiї, яка не є об’єднанням бiзнесу i не впливає анi на облiковий, анi на оподатковуваний
прибуток чи збиток;
• за тимчасовими рiзницями, пов’язаними з iнвестицiями у дочiрнi пiдприємства та спiльно
контрольованi суб’єкти господарювання, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони не будуть
сторнованi у близькому майбутньому; та

• за оподатковуваними тимчасовими рiзницями, що виникають при первiсному визнаннi гудвiлу.
Вiдстрочений податковий актив визнається за невикористаними податковими збитками,
податковими кредитами та тимчасовими рiзницями, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує
ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому вони зможуть
бути використанi. Вiдстроченi податковi активи аналiзуються на кожну звiтну дату i зменшуються,
якщо реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є вiрогiдною.
Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть
застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз законодавством, яке
буде чинним або практично введеним в дiю на звiтну дату.
Оцiнка вiдстроченого податку вiдображає податковi наслiдки того, яким чином Компанiя планує,
на кiнець звiтного перiоду, вiдшкодувати балансову вартiсть своїх активiв та розрахуватися за
балансовою вартiстю своїх зобов’язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання
взаємозараховуються у випадку iснування юридично забезпеченого права на взаємозарахування
поточних податкових активiв та зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податку на прибуток, що
стягується одним i тим самим податковим органом з одного й того самого оподатковуваного
суб’єкта господарювання, або з рiзних суб’єктiв господарювання, але цi суб’єкти господарювання
мають намiр провести розрахунки за поточними податковими зобов’язаннями та активами на
нетто-основi або їх податковi активи будуть реалiзованi одночасно з погашенням їх податкових
зобов’язань.
Крiм того, податкова база визначається окремо по кожному з основних видiв дiяльностi Компанiї.
В ходi визначення суми поточного та вiдстроченого податку Компанiя враховує вплив
невизначеностi податкових позицiй, а також вiрогiднiсть виникнення необхiдностi у сплатi
додаткових податкiв, штрафiв i пенi за простроченi платежi. Компанiя вважає, що нарахованi нею
податковi зобов’язання є адекватними за всi податковi роки, вiдкритi для перевiрок, ґрунтуючись
на аналiзi численних факторiв, включаючи тлумачення податкового законодавства та попереднiй
досвiд. Цей аналiз ґрунтується на оцiнках i припущеннях i може передбачати формування певних
суджень щодо майбутнiх подiй. Може з’явитися нова iнформацiя у зв’язку з якою Компанiя буде
вимушена змiнити свою точку зору щодо адекватностi iснуючих податкових зобов’язань; такi
змiни податкових зобов’язань вплинуть на витрати з податку на прибуток за перiод, в якому
вiдбулися змiни.
(i) Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Реалiзацiя продукцiї
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї у ходi звичайної дiяльностi оцiнюється за справедливою
вартiстю отриманих коштiв або коштiв до отримання, за вирахуванням вартостi поверненої
продукцiї, торгових та оптових знижок. Дохiд визнається, коли iснує переконливий доказ,
зазвичай у формi укладеного договору купiвлi-продажу, того, що суттєвi ризики та вигоди,
пов’язанi з володiнням, були переданi покупцевi, отримання оплати є ймовiрним, вiдповiднi
витрати та потенцiйнi повернення продукцiї можуть бути оцiненi достовiрно, припинено участь в
управлiннi проданою продукцiєю, i при цьому може бути достовiрно оцiнена сума доходiв вiд
основної дiяльностi. Якщо iснує ймовiрнiсть надання знижок, i їх сума може бути достовiрно
оцiнена, тодi знижка визнається як зменшення доходу вiд основної дiяльностi при визнаннi
реалiзацiї продукцiї. Момент передачi ризикiв та вигiд залежить вiд конкретних умов договорiв
купiвлi-продажу.
Послуги
Компанiя надає послуги з оренди будiвель та виробничого обладнання. Дохiд вiд надання послуг
визнається в тому облiковому перiодi, в якому послуги наданi, на основi процентного обсягу
завершених робiт вiдповiдно до контракту. Якщо фiнансовi результати достовiрно визначити
неможливо, дохiд вiд надання послуг визнається лише в сумi понесених витрат, якi можуть бути
вiдшкодованi.
(ї) Iншi фiнансовi доходи та фiнансовi витрати
До складу iнших фiнансових доходiв входить дохiд вiд дивiдендiв. Дохiд у формi дивiдендiв
вiдображається у складi фiнансових результатiв на дату оголошення дивiдендiв.
Фiнансовi витрати включають витрати на виплату процентiв, знецiнення фiнансових iнвестицiй,

процентнi витрати по зобов'язаннях з довгострокових виплат працiвникам, iншi фiнансовi витрати.
Витрати на позики, якi не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, визнаються в прибутку або збитку з використанням методу ефективного
вiдсотка.
Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць що вiдносяться до залишкiв отриманих кредитiв
вiдображаються як iншi фiнансовi доходи або фiнансовi витрати, залежно вiд динамiки курсiв
обмiну, що призводить до отримання чистого прибутку або понесення чистого збитку.
(й) Звiтнiсть за сегментами
Операцiйний сегмент – це компонент Компанiї, що здiйснює господарську дiяльнiсть, в результатi
якої вона може отримувати доходи та нести витрати, у тому числi доходи та витрати, якi
стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами Компанiї. Усi результати операцiйного
сегмента регулярно аналiзуються менеджментом з метою прийняття рiшень щодо видiлення
ресурсiв для сегменту та оцiнки ефективностi його дiяльностi.
Особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень, є Виконавчий директор компанiї
Донецьксталь, який є вiдповiдальним за розподiл ресурсiв та оцiнку результатiв дiяльностi
сегментiв Групи. Управлiння дiяльнiстю Компанiї здiйснюється як управлiння частиною сегменту
металевої продукцiї, в якому Компанiя виступає лiзингодавцем щодо будiвель та обладнання, якi
використовуються iншими членами Групи Донецьксталь. Оперативна та фiнансова iнформацiя, що
надається особi вiдповiдальнiй за прийняття рiшень включає Компанiю як невiд’ємну частину
сегмента металевої продукцiї та не включає окрему iнформацiю для Компанiї. Вiдповiдно, уся
дiяльнiсть компанiї стосується одного сегменту.
Усi активи Компанiї знаходяться в Українi.
(к) Прибуток на акцiю
Компанiя представляє данi щодо чистого та скоригованого чистого прибутку на одну акцiю по
своїх простих акцiях. Чистий прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або
збитку, що вiдноситься до власникiв простих акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть
простих акцiй, що перебувають в обiгу протягом перiоду. Скоригований чистий прибуток на акцiю
розраховується шляхом коригування прибутку або збитку, що вiдноситься до власникiв простих
акцiй, i середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу, з урахуванням утримуваних власних
акцiй, на вплив усiх потенцiйних простих акцiй з розбавляючим ефектом.
(л) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi
Деякi новi Стандарти, Змiни до стандартiв та Тлумачення ще не набрали чинностi станом на 31
грудня 2014 р. i не застосовувалися при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. З них на дiяльнiсть
Компанiї потенцiйно можуть вплинути тi, якi зазначенi нижче.
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», опублiкований в липнi 2014 року, замiнює iснуючий МСБО
39 «Фiнансовi iнструмент: визнання та оцiнка». МСФЗ включає переглянуте керiвництво щодо
класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних збиткiв
для оцiнки знецiнення та новi загальнi вимоги щодо облiку хеджування. Також новий стандарт
залишає в силi керiвництво щодо визнання та припинення визнання фiнансових iнструментiв,
прийняте в МСБО 39. МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування стандарту. Компанiя не
має намiру застосовувати цей стандарт достроково.
• МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» встановлює загальнi принципи визначення суми
та часових рамок визнання виручки. Стандарт замiнює iснуючi вимоги та iнструкцiї з питань
визнання виручки, якi мiстяться у МСБО 18 «Доходи», МСБО 11 «Будiвельнi контракти» та
КТМФЗ 13 «Програми лояльностi клiєнта». Головний принцип нового стандарту такий: суб'єкт
господарювання визнає виручку з метою вiдображення факту передачi обiцяних товарiв або
послуг клiєнтам у розмiрi, що вiдображає суму винагороди, яку суб'єкт господарювання, за його
оцiнками, має право отримати в обмiн на наданi товари або послуги. Новий стандарт уточнює
правила та процедури розкриття виручки, мiстить iнструкцiї щодо визнання операцiй, якi ранiше
не були описанi в повному обсязi, а також доповнює iнструкцiї з питань облiку домовленостей, що
включають велику кiлькiсть елементiв. МСФЗ 15 є чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2017 р., при цьому дозволяється його дострокове застосування.

«Вдосконалення до МСФЗ» розглядаються стосовно кожного окремого стандарту. Усi змiни, що
стосуються змiн в облiковiй полiтицi щодо подання, визнання або оцiнки, набирають чинностi для
рiчних перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2015 р. На сьогоднi управлiнський персонал ще не
проаналiзував, як цi новi стандарти та змiни можуть вплинути на фiнансовий стан i результати
операцiй Компанiї.
4 Визначення справедливої вартостi
Деякi принципи облiкової полiтики Компанiї та правила розкриття iнформацiї вимагають
визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i нефiнансових активiв i зобов'язань.
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при
передачi зобов’язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент оцiнки.
Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з використанням
зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у
процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках, що
стосуються даного активу або зобов'язання. При оцiнцi справедливої вартостi нефiнансового
активу враховується здатнiсть учасника ринку отримувати економiчну вигоду шляхом
максимального та ефективного використання активу або шляхом продажу активу iншому
учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив максимально та ефективно.
(а) Основнi засоби
Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi заснована на ринковiй вартостi. Ринкова вартiсть
об'єкта нерухомостi являє собою розрахункову оцiнку суми, на яку даний об'єкт нерухомостi може
бути обмiняний (пiсля належного вивчення ринку) станом на дату проведення оцiнки в результатi
угоди мiж обiзнаними, незалежними один вiд одного покупцем i продавцем, бажаючими здiйснити
таку операцiю. При визначеннi справедливої вартостi машин, устаткування, iнвентарю i приладдя
застосовується ринковий пiдхiд i витратний пiдхiд з використанням оголошених ринкових цiн
(котирувань) на подiбнi об'єкти, якщо такi є в наявностi.
У разi вiдсутностi оголошених ринкових цiн (котирувань) справедлива вартiсть основних засобiв
визначається, головним чином, на основi вартостi замiщення за вирахуванням зносу. Вiдповiдно
до цього методу, враховується вартiсть вiдновлення або замiщення основних засобiв, скоригована
на фiзичний, функцiональний чи економiчний знос, а також на старiння.
(б) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська
заборгованiсть
Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої дебiторської
заборгованостi оцiнюється як теперiшня вартiсть майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за
ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату. Ця справедлива вартiсть визначається для
цiлей розкриття iнформацiї або у разi отримання дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги та iншої дебiторської заборгованостi в результатi об'єднання бiзнесу.
(в) Непохiднi фiнансовi зобов’язання
Справедлива вартiсть, що визначається для цiлей розкриття iнформацiї, розраховується на основi
теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв по основнiй сумi i вiдсотках, дисконтованих за
ринковою процентною ставкою станом на звiтну дату. Ринкова процентна ставка по компоненту
зобов'язання у складi конвертованих боргових цiнних паперiв визначається виходячи зi ставки
вiдсотка по подiбних зобов'язаннях, якi не передбачають опцiону конвертування. Ринкова
процентна ставка по фiнансовiй орендi визначається виходячи з процентної ставки за
аналогiчними орендними договорами.
(г) Iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi
Нижче у таблицi аналiзуються активи та зобов’язання, якi не мають одноразовий характер та
облiковуються за справедливою вартiстю. Рiзнi рiвнi iєрархiї визначенi таким чином:
• Рiвень 1: оцiнка ґрунтується на котирувальних (не скоригованих) цiнах на активних ринках для
iдентичних активiв або зобов’язань, до яких Компанiя має доступ на дату оцiнки;
• Рiвень 2: оцiнка ґрунтується на вхiдних даних, iнших, нiж котирувальнi цiни, включених до Рiвня
1, якi є доступними на ринку для активу або зобов’язання прямо чи опосередковано;
• Рiвень 3: оцiнка ґрунтується на вхiдних даних щодо активу чи зобов’язання, якi є недоступними
на ринку.

Компанiя визнає перехiд мiж рiвнями iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi на кiнець
звiтного перiоду у якому така змiна вiдбулася.
На 31 грудня 2014 р. та 2013 р. iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi складається з
таких даних:
(у тисячах гривень) 2014 2013
Основнi засоби (включаючи незавершенi капiтальнi iнвестицiї) (примiтка 5)
Рiвень 3 627 378 604 543
627 378 604 543
Протягом 2014 року змiн в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi не вiдбувалося.
Iнформацiя про вхiднi данi, що використовувалися при визначеннi справедливою вартостi згiдно з
Рiвнем 3, наведена у Примiтцi 5.
5 Основнi засоби
Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014
р., представлений таким чином:
Земля, будiвлi та споруди Виробниче обладнання Транспортнi засоби Офiсне обладнання Iнше
Невироб- ничi основнi засоби Незавер- шенi капiтальнi iнвестицiї Усього
(у тисячах гривень)
На 1 сiчня 2014 р.
Вартiсть або переоцiнена вартiсть 1 053 826 1 511 619 2 242 276 17 550 2 379 77 180 2 665 072
Накопичений знос (700 497) (1 339 579) (1 475) (263) (16 386) (2 329) - (2 060 529)
Залишкова вартiсть 353 329 172 040 767 13 1 164 50 77 180 604 543
Надходження 5 242 330 - - 6 - 46 017 51 595
Передачi 3 198 - - - 3 - (3 201) Капiталiзованi витрати по позиках - - - - - - - Вибуття (527) (441) (1) (1) (20) 1 - (989)
Нарахований знос (17 860) (9 525) (106) (5) (261) (14) - (27 771)
На 31 грудня 2014 р.
Вартiсть або переоцiнена вартiсть 1 056 864 1 510 827 2 242 214 16 319 2 379 119 996 2 708 841
Накопичений знос (713 482) (1 348 423) (1 582) (207) (15 427) (2 342) - (2 081 463)
Залишкова вартiсть 343 382 162 404 660 7 892 37 119 996 627 378
Знос за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., на суму 14 887 тисяч гривень був вiднесений на
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, витрати на суму 602 тисячi гривень – на адмiнiстративнi
витрати (Примiтка 12), витрати на суму 12 282 тисячi гривень – на iншi операцiйнi витрати
(Примiтка 14).
Рух основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013
р., представлений таким чином:
Земля, будiвлi та споруди Виробниче обладнання Транспортнi засоби Офiсне обладнання Iнше
Невироб- ничi основнi засоби Незавер- шенi капiтальнi iнвестицiї Усього
(у тисячах гривень)
На 1 сiчня 2013 р.
Вартiсть або переоцiнена вартiсть 834 358 1 598 587 14 1 203 346 450 21 502 33 526 2 835 640
Накопичений знос (521 136) (1 411 802) - (1 130) (323 865) (15 874) - (2 273 807)

Залишкова вартiсть 313 222 186 785 14 73 22 585 5 628 33 526 561 833
Надходження 28 479 8 022 78 - 348 25 45 480 82 432
Передачi 28 288 (4 197) 692 - (15 050) (4 570) (5 163) Капiталiзованi витрати по позиках - - - - - - 3 337 3 337
Вибуття (1 766) (8 205) (13) (48) (3 761) (511) - (14 304)
Нарахований знос (14 894) (10 365) (4) (12) (2 958) (522) - (28 755)
На 31 грудня 2013 р.
Вартiсть або переоцiнена вартiсть 1 053 826 1 511 619 2 242 276 17 550 2 379 77 180 2 665 072
Накопичений знос (700 497) (1 339 579) (1 475) (263) (16 386) (2 329) - (2 060 529)
Залишкова вартiсть 353 329 172 040 767 13 1 164 50 77 180 604 543
Знос за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р., на суму 12 309 тисяч гривень був вiднесений на
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, витрати на суму 371 тисяча гривень – на адмiнiстративнi
витрати (Примiтка 12), витрати на суму 16 075 тисяч гривень – на iншi операцiйнi витрати
(Примiтка 14).
Сума витрат за позиками, капiталiзованими протягом 2013 року, склала 3 337 тисяч гривень.
Середньозважена ставка, використана для визначення суми витрат за позиками, що пiдлягає
капiталiзацiї, склала 11.2%. У 2014 роцi вiдсутнi капiталiзованi витрати за позиками.
Балансова вартiсть при використаннi методу iсторичної вартостi
Станом на 31 грудня 2014 р. балансова вартiсть основних засобiв (включаючи незавершенi
капiтальнi iнвестицiї), що була б включена в цю фiнансову звiтнiсть, якби основнi засоби були
вiдображенi за вартiстю придбання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi становить 395 801 тисяча гривень (не перевiрено аудитом) (31
грудня 2013 р. : 358 023 тисячi гривень (не перевiрено аудитом)).
Оцiнка основних засобiв
Компанiя залучила незалежних оцiнювачiв для визначення справедливої вартостi своїх основних
засобiв станом на 31 грудня 2012 року. Регулярнiсть проведення оцiнки залежить вiд змiни
справедливої вартостi основних засобiв, що переоцiнюються. Керiвництво проводить щорiчний
аналiз для пiдтвердження того, що балансова вартiсть основних засобiв не вiдрiзняється суттєво
вiд їхньої справедливої вартостi. За наявностi значної рiзницi, Компанiя залучає зовнiшнiх
незалежних оцiнювачiв з належною квалiфiкацiєю для визначення справедливої вартостi основних
засобiв.
Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2013 року справедлива вартiсть основних засобiв
Компанiї не вiдрiзняється суттєво вiд їхньої балансової вартостi, враховуючи низький рiвень
iнфляцiї в Українi та незначну волатильнiсть курсу обмiну долара США до гривнi протягом
перiоду пiсля останньої переоцiнки. Вiдповiдно, станом на 31 грудня 2013 року оцiнка не
проводилася.
На 31 грудня 2014 р. внаслiдок подiй, описаних у примiтцi 1(б) та суттєвої девальвацiї української
гривнi були ознаки того, що справедлива вартiсть основних засобiв на цю дату суттєво
вiдрiзняється вiд балансової вартостi. У зв`язку з практичними складнощами, пов’язаними з
вiйськовими зiткненнями на частинi Донецької та Луганської областях (дивись Примiтку 1(б))
переоцiнка основних засобiв незалежними оцiнювачем не проводилась на цю дату.
Станом на 31 грудня 2014 року Група планує запуск електросталеплавильного виробництва. В
процесi виробництва планується експлуатацiя частини основних засобiв, що належать Групi та якi
будуть використанi для виплавки сталi, а також основних засобiв Компанiї, що безпосередньо
будуть використовуватися для прокату сортових та листових заготовок сталi.
Менеджмент Компанiї очiкує розпочати виробництво сталi у другiй половинi 2015 року. Станом
на 31 грудня 2014 р. та на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi електросталеплавильний
комплекс не був введений в експлуатацiю та Компанiя не здiйснювала прокату заготовок сталi.

Суттєва невизначенiсть оцiнок щодо початку електросталеплавильного виробництва розкрита у
примiтцi 2(г).
6 Запаси
Запаси на 31 грудня представленi наступним чином:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень)
Запаснi частини 22 974 28 220
Матерiали 16 032 17 177
Iнше 284 313
39 290 45 710
7 Власний капiтал
Зареєстрований капiтал
На 31 грудня 2014 р. та 2013 р. Компанiя має 362 241 160 зареєстрованих, випущених i оплачених
акцiй номiнальною вартiстю 0.25 гривень за акцiю. Усi акцiї є простими, мають рiвнi права голосу,
а також рiвнi права на отримання дивiдендiв i на повернення капiталу.
Зареєстрований капiтал на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв представлений наступним чином:
(у тисячах гривень) % %
ПрАТ «Донецьксталь»-металургiйний завод» 47.84 47.84
Fintest Trading Co Limited 15.22 15.22
The Bank of New York Mellon 8.59 8.59
Pictet &Cie 6.48 6.48
Iншi 21.87 21.87
100.00 100.00
Прибуток на акцiю
Розрахунок чистого i скоригованого прибутку та збитку на акцiю за 2014 та 2013 рiк, вiдповiдно,
проводився на основi збитку за 2014 рiк, що вiдноситься до власникiв простих акцiй на суму 100
057 тисяч гривень та збитку за 2013 рiк, що вiдноситься до власникiв простих акцiй на суму 100
952 тисячi гривень вiдповiдно, та середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу, а саме 362 241
160 акцiй у 2014 та 2013 роках.
Дивiденди
Згiдно iз законодавством України, сума дивiдендiв обмежена сумою нерозподiленого прибутку. У
2014 роцi i у 2013 роцi Компанiя не оголошувала виплати дивiдендiв.
Управлiння капiталом
Полiтика Компанiї передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення довiри
з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення сталого
розвитку господарської дiяльностi у майбутньому. Управлiнський персонал контролює структуру
та доходнiсть капiталу. Управлiнський персонал намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою
доходнiстю, яку можна досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, i перевагами i стабiльнiстю,
якi забезпечує стiйка позицiя капiталу.
Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом.
Для Компанiї не передбаченi зовнiшнi вимоги щодо капiталу.
Капiтал у дооцiнках
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року капiтал у сумi 108 152 тисяч гривень та 118
689 тисяч гривень вiдповiдно представляє собою резерв переоцiнок основних засобiв, за
вирахуванням вiдстроченого податку.
8 Зобов’язання з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi

Зобов’язання з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi на 31 грудня представленi
наступним чином:
31 грудня
2014 р. 31 грудня
2013 р.
(у тисячах гривень)
Довгострокова частина зобов’язань 49 766 97 787
Поточна частина зобов’язань (Примiтка 10) 31 712 21 856
81 478 119 643
Змiни у теперiшнiй вартостi зобов’язань, визнанi у звiтi про сукупний дохiд за роки, що
закiнчились 31 грудня, представленi таким чином:
2014 2013
(у тисячах гривень)
Теперiшня вартiсть зобов’язань з виплат працiвникам на 1 сiчня 119 643 102 735
Суми, визнанi у фiнансових результатах за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким
чином:
Вартiсть поточних послуг 431 1 257
Процентнi витрати по зобов’язаннях з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi
(Примiтка 15) 15 874 12 615
Разом сум, визнаних в фiнансових результатах 16 305 13 872
Cуми, визнанi у iншому сукупному доходi за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким
чином:
Актуарнi збитки, що виникають вiд змiни в фiнансових припущеннях внаслiдок:
коригування внаслiдок набутого досвiду (2 883) 10 502
змiн фiнансових припущень (39 372) 17 786
змiн демографiчних припущень 304 Разом сум, визнаних в iншому сукупному доходi (41 951) 28 288
Теперiшня вартiсть зобов’язань з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi на 31
грудня (до вирахування здiйснених виплат) 93 997 144 895
Здiйсненi виплати (12 519) (25 252)
Теперiшня вартiсть зобов’язань з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi на 31
грудня 81 478 119 643
Сума вартостi поточних послуг зобов’язань з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової
дiяльностi була вiднесена до iнших операцiйних витрат.
Станом на 31 грудня 2014 р. середньозважена тривалiсть зобов’язань складає 6 рокiв (2013: 6
рокiв).
Ключовi припущення, використанi при визначеннi цих зобов’язань, представленi у таблицi:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Ставка дисконту 25% 14%

Темпи зростання заробiтної плати 9% 7%
Ставка iнфляцiї 7% 5%
Оскiльки в Українi, як правило, вiдсутнi достовiрнi ринковi данi, управлiнський персонал
використовує власнi припущення при розрахунку зобов’язань на кожну звiтну дату. Фактичнi
результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених на звiтну дату.
Темпи зростання заробiтної плати оцiненi на основi закладеного у бюджет прогнозованого
зростання заробiтної плати працiвникiв.
Ставка iнфляцiї оцiнена на основi очiкуваної (прогнозної) ставки iнфляцiї у майбутньому,
враховуючи невизначенiсть ситуацiї.
Чутливiсть зобов’язань з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi до основних
припущень представлена таким чином:
• зменшення ставки дисконту на 1 процентний пункт привело б до збiльшення зобов’язання
приблизно на 2 827 тисяч гривень на 31 грудня 2014 р. (31 грудня 2013 р.: 6 700 тисяч гривень);
• збiльшення оцiнених темпiв зростання заробiтної плати на 1 процентний пункт привело б до
збiльшення зобов’язання приблизно на 619 тисяч гривень на 31 грудня 2014 р. (31 грудня 2013 р.:
2 273 тисячi гривень);
• збiльшення ставки iнфляцiї на 1 процентний пункт привело б до збiльшення зобов’язання
приблизно на 1 222 тисячi гривень на 31 грудня 2014 р. (31 грудня 2013 р.: 4 008 тисяч гривень).
9 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31 грудня представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 71 456 30 633
Iнша кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 53 316 34 137
124 772 64 770
На 31 грудня 2014 р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у розмiрi 59 443
тисяч гривень або 47.6% вiд загальної суми кредиторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги являє собою заборгованiсть перед материнською компанiєю (31 грудня 2013 р.: 26 836
тисяч гривень або 41.4%) (Примiтка 19).
Станом на 31 грудня 2014 р. кредиторська заборгованiсть за основнi засоби та товари роботи
послуги що є простроченою становить 9 474 тисяч гривень. Компанiя не створила резерв пiд
можливi штрафнi санкцiї, оскiльки оцiнює ризик таких нарахувань як несуттєвий.
Iнформацiя про валютний ризик та ризик лiквiдностi, пов’язанi з кредиторською заборгованiстю за
товари, роботи, послуги, викладена у примiтцi 17.
10 Поточнi забезпечення
Поточнi забезпечення на 31 грудня представленi таким чином:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень)
Резерв пiд забезпечення виплат невикористаних вiдпусток 1 151 1 135
Поточна частина зобов’язань за планом iз встановленими виплатами (Примiтка 8) 31 712 21 856
32 863 22 991
11 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за роки, що закiнчилися 31 грудня,
представлений таким чином:
2014 2013
(у тисячах гривень)
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв та готової продукцiї 409 9 112

Дохiд вiд надання послуг 16 404 75 791
16 813 84 903
Дохiд вiд надання послуг за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, у сумi 9 861 тисяча гривень
представляє собою дохiд вiд оренди будiвель та обладнання, отриманий вiд Донецьксталi.
Вiдповiдний дохiд вiд оренди будiвель та обладнання, отриманий вiд Донецьксталi у 2013 роцi на
суму 9 606 тисяч гривень, вiдображений у рядку «Iншi операцiйнi доходи» (Примiтка 13).
У 2013 роцi чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) представлений
переважно доходом вiд реалiзацiї прокату сталi, виробленого iз використанням давальницької
сировини. У 2014 роцi обсяг доходу вiд реалiзацiї прокату сталi суттєво зменшився у зв’язку iз
погiршенням економiчної та полiтичної ситуацiї, як описано в примiтцi 2(г).
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiд одного клiєнта, який є
пов’язаною стороною Компанiї, становить приблизно 79.0% (13 147 тисяч гривень) вiд усього
доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за рiк, що закiнчився 31 грудня
2014 р. (2013 р.: 96.8%, 82 221 тисяч гривень) (Примiтка 19).
12 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, адмiнiстративнi витрати та витрати на збут
Операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
2014 2013
(у тисячах гривень)
Сировина та витратнi матерiали, а також змiна у залишках готової продукцiї та незавершеного
виробництва (50) (17 524)
Заробiтна плата та пов’язанi з нею витрати (7 120) (32 949)
Енергоресурси, включаючи газ та електроенергiю (467) (9 729)
Знос та амортизацiя основних засобiв (15 489) (12 680)
Транспортування (261) (5 682)
Послуги стороннiх органiзацiй (230) (1 572)
Ремонти та поточне обслуговування (132) (10 667)
Собiвартiсть товарiв на перепродаж (366) (8 727)
Амортизацiя нематерiальних активiв (11) (14)
Iншi витрати (3 690) (3 473)
(27 816) (103 017)
Класифiкованi як:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (Звiт про сукупний дохiд, рядок 2050)
(21 858) (83 836)
Адмiнiстративнi витрати (Звiт про сукупний дохiд, рядок 2130) (5 935) (19 047)
Витрати на збут (Звiт про сукупний дохiд, рядок 2150) (23) (134)
(27 816) (103 017)
13 Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
2014 2013
(у тисячах гривень)
Дохiд вiд погашення боргiв, ранiше визнаних сумнiвними 1 161 382
Прибуток вiд списання, реалiзацiї та демонтажу необоротних активiв 354 Дохiд вiд продажу оборотних активiв 72 4 717
Операцiйна оренда - 12 987

Iншi операцiйнi доходи 506 2 370
2 093 20 456
Дохiд вiд операцiйної оренди за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, у сумi 9 606 тисяч гривень
представляє собою дохiд вiд оренди будiвель та обладнання, отриманий вiд Донецьксталi.
Вiдповiдний дохiд вiд оренди будiвель та обладнання, отриманий вiд Донецьксталi у 2014 роцi на
суму 9 861 тисяча гривень, вiдображений у рядку «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,
робiт, послуг)» Звiту про сукупний дохiд (Примiтка 11).
14 Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 2013
Iншi витрати, пов’язанi з утриманням обладнання (34 317) (74 707)
Збиток за операцiйними курсовими рiзницями (20 093) (1 292)
Знос та амортизацiя основних засобiв (12 282) (16 075)
Витрати по основним засобам, наданим в оренду (449) (1 367)
Витрати на соцiальну сферу (92) (2 062)
Амортизацiя нематерiальних активiв (35) Чистий збиток вiд списання, реалiзацiї та демонтажу необоротних активiв - (5 864)
Iншi витрати (6 957) (5 346)
Всього iнших операцiйних витрат (74 225) (106 713)
Iншi витрати, пов’язанi з утриманням обладнання, та iншi витрати, що включенi до складу
операцiйних витрат, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, у сумi 18 185 тисяч гривень
представляють собою заробiтну плату та пов’язанi з нею витрати працiвникiв (2013: 34 879 тисяч
гривень).
15 Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 2013
Процентнi витрати за зобов’язаннями з довгострокових пенсiйних виплат (Примiтка 8) (15 874) (12
615)
Процентнi витрати за позиками - (1 856)
Iншi фiнансовi витрати (137) Всього фiнансових витрат (16 011) (14 471)
16 Витрати (дохiд) з податку на прибуток
У перiод з 1 сiчня 2014 р. до 31 грудня 2014 р. ставка податку на прибуток українських суб’єктiв
господарювання становила 18% (2013: 19%).
Складовi витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким
чином:
(у тисячах гривень) 2014 2013
Витрати з поточного податку на прибуток - (Витрати) дохiд з вiдстроченого податку на прибуток (914) 17 886
(914) 17 886
Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат (вигоди) з податку на прибуток, пiдрахованою iз
застосуванням дiючої ставки оподаткування до прибутку перед оподаткуванням, i фактичною

сумою витрат (вигоди) з податку на прибуток представлена таким чином:
2014 % 2013 %
(у тисячах гривень)
Прибуток (збиток) до оподаткування (99 143) 100% (118 838) 100%
Очiкуванi витрати з податку на прибуток, розрахованi згiдно з дiючою ставкою 17 846 (18%) 22
579 (19%)
Статтi, що не вiдносяться на валовi витрати (821) (1%) (4 693) 4%
Вплив змiни податкових ставок 559 1% - Змiна невизнаного вiдстроченого податкового активу (18 498) (19%) - Фактичнi витрати з податку на прибуток (914) (1%) 17 886 (15%)
Визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов’язання
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання Компанiї на 31 грудня 2014 р. вiдносяться до статей,
детально представлених таким чином:
(у тисячах гривень) Сальдо на
1 сiчня
2014 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано у iншому сукупному доходi Сальдо на
31 грудня
2014 р.
Вплив тимчасових рiзниць на вiдстроченi податковi активи
Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди 25 968 (950) - 25 018
Зобов’язання з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi 19 784 680 (7 551) 12 913
Аванси виданi, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 1 (1) - Аванси отриманi, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 401 (204) - 197
Всього вiдстрочених податкових активiв 46 154 (475) (7 551) 38 128
Взаємозалiк з вiдстроченими податковими зобов’язаннями (34 955) (439) (2 734) (38 128)
Всього визнаних вiдстрочених податкових активiв 11 199 (914) (10 285) Вплив тимчасових рiзниць на вiдстроченi податковi зобов’язання
Основнi засоби та резерв и переоцiнок основних засобiв (34 955) (439) (2 734) (38 128)
Всього вiдстрочених податкових зобов’язань (34 955) (439) (2 734) (38 128)
Взаємозалiк з вiдстроченими податковими активами 34 955 439 2 734 38 128
Всього визнаних вiдстрочених податкових зобов’язань - - - Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання Компанiї на 31 грудня 2013 р. вiдносяться до статей,
детально представлених таким чином:
Сальдо на
1 сiчня
2013 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано у iншому сукупному доходi Сальдо на
31 грудня
2013 р.
(у тисячах гривень)

Вплив тимчасових рiзниць на вiдстроченi податковi активи
Аванси виданi, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 1 - - 1
Передоплати отриманi, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 954 (553) - 401
Запаси 20 (20) - Зобов’язання за планом iз встановленими виплатами 17 998 (2 740) 4 526 19 784
Податковi збитки, перенесенi на наступний перiод 2 357 23 611 - 25 968
Всього вiдстрочених податкових активiв 21 330 20 298 4 526 46 154
Взаємозалiк з вiдстроченими податковими зобов’язаннями (32 282) (2 412) (261) (34 955)
Всього визнаних вiдстрочених податкових активiв (10 952) 17 886 4 265 11 199
Вплив тимчасових рiзниць на вiдстроченi податковi зобов’язання
Основнi засоби та резерв переоцiнок (32 282) (2 412) (261) (34 955)
Всього вiдстрочених податкових зобов’язань (32 282) (2 412) (261) (34 955)
Взаємозалiк з вiдстроченими податковими активами 32 282 2 412 261 34 955
Всього визнаних вiдстрочених податкових зобов’язань - - - Невизнанi вiдстроченi податковi активи та зобов’язання
Вiдстроченi податковi активи не були визнанi за такими статтями:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень)
Податковi збитки, перенесенi на майбутнi перiоди 18 498 Управлiнський персонал не визнав у звiтностi вiдстроченi податковi активи за податковими
збитками, понесеними до 31 грудня 2014 року у зв’язку iз значною невизначенiстю щодо їх
реалiзацiї.
17 Управлiння фiнансовими ризиками
(а) Огляд
У зв’язку з використанням фiнансових iнструментiв у Компанiї виникають такi ризики:
• кредитний ризик
• ризик лiквiдностi
• ринковий ризик.
У цiй примiтцi представлена iнформацiя про рiвень зазначених ризикiв Компанiї, про цiлi,
полiтики та процеси оцiнки i управлiння ризиками Компанiї. Бiльш детальна кiлькiсна iнформацiя
розкрита у вiдповiдних примiтках до цiєї фiнансової звiтностi.
Управлiнський персонал несе загальну вiдповiдальнiсть за створення структури управлiння
ризиками i здiйснення нагляду за нею.
Полiтики управлiння ризиками розробляються з метою виявлення i аналiзу ризикiв, з якими
стикається Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними,
монiторингу ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i системи управлiння ризиками регулярно
переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов i дiяльностi Компанiї.
(б) Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Компанiї в результатi невиконання
клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх зобов’язань за договором.
Кредитний ризик виникає у зв’язку з фiнансовими активами.

Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартiстю кожного фiнансового
активу в звiтi про фiнансовий стан.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть
Рiвень кредитного ризику залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних характеристик кожного
клiєнта. Демографiчнi характеристики клiєнтської бази Компанiї, включаючи ризик дефолту в
галузi та країнi, в якiй клiєнти здiйснюють свою дiяльнiсть, мають менший вплив на кредитний
ризик.
Вiдповiдно до кредитної полiтики, кожний новий клiєнт пiдлягає iндивiдуальному аналiзу на
предмет його платоспроможностi до того, як йому будуть запропонованi стандартнi умови оплати
та доставки продукцiї. Для кожного клiєнта встановлюються лiмiти закупок, якi являють собою
максимальну вiдкриту суму, стосовно якої не вимагається додаткове затвердження з боку
управлiнського персоналу.
Компанiя не вимагає застави по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги,
передоплатi та iнших фiнансових iнструментах. Компанiя створює резерв на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi, який являє собою її оцiнку понесених збиткiв вiд дебiторської
заборгованостi за товари, роботи та послуги, передоплати та iншi активи та отриманi векселi.
Основнi компоненти цього резерву включають компонент iндивiдуального збитку, який
вiдноситься до заборгованостi, що є значною iндивiдуально, а також компонент сукупного збитку,
що визначається для груп подiбних активiв. Резерв на покриття збиткiв, що оцiнюються у
сукупностi, визначається на основi статистики платежiв за подiбними фiнансовими активами.
Ризик концентрацiї
На 31 грудня 2014 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у розмiрi 4,394 тисяч
гривень або 69.0% вiд загальної суми дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги являє
собою заборгованiсть вiд материнської компанiї (31 грудня 2013 р.: 24 739 тисяч гривень або
95.0%) (Примiтка 19).
На 31 грудня дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги за строками
виникнення представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Дебiторська заборгованiсть покупцiв без iсторiї невиконання зобов’язань 769 470
Дебiторська заборгованiсть пов’язаних сторiн 4 394 24 739
Всього непростроченої дебiторської заборгованостi 5 163 25 209
Прострочена заборгованiсть
прострочена до 30 днiв 19 204
прострочена вiд 30 до 90 днiв 231 389
прострочена вiд 90 до 180 днiв 604 198
прострочена вiд 180 до 360 днiв 622 прострочена бiльше нiж 360 днiв - 1 327
Всього простроченої дебiторської заборгованостi (до вирахування суми резерву знецiнення) 1 476
2 118
Резерв на знецiнення (224) (1 327)
Всього дебiторської заборгованостi (за вирахуванням суми резерву знецiнення) 6 415 26 000
(в) Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Компанiя не буде мати можливостi виконати свої фiнансовi
зобов’язання в належнi строки. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю передбачає
забезпечення, наскiльки це можливо, постiйної наявностi лiквiдностi, достатньої для виконання
зобов’язань по мiрi настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i в надзвичайних

ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв чи ризику нанесення шкоди репутацiї
Компанiї.
Строки погашення фiнансових зобов’язань згiдно з договорами, включаючи виплати процентiв на
31 грудня 2014 р. та 2013 р., представленi таким чином:
31 грудня 2014 р.
(у тисячах гривень) Грошовi потоки за договорами До одного року Вiд одного до п’яти рокiв
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 9) 124 772 124 772 Векселi виданi 378 378 Iншi поточнi зобов’язання 36 452 36 452 161 602 161 602 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень) Грошовi потоки за договорами До одного року Вiд одного до п’яти рокiв
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 9) 64 770 64 770 Векселi виданi 378 378 Iншi поточнi зобов’язання 34 358 34 358 99 506 99 506 Не очiкується, що грошовi потоки включенi до аналiзу строкiв погашення можуть виникнути
значно ранiше або будуть суттєво вiдрiзнятися у сумах.
Гарантiї наданi
На 31 грудня 2014 р. Компанiя виступає одним з поручителiв по зобов’язанням Групи та
пов’язаної сторони згiдно з договором про надання передекспортного синдикованого кредиту у
сумi 8 206 700 тисяч гривень (31 грудня 2013 р.: 3 996 500 тисяч гривень). Станом на 31 грудня
2014 року обов’язковi фiнансовi та iншi вимоги за даним кредитом були порушенi, що дає право
групi кредиторiв вимагати вiд позичальникiв погашення зобов’язань Групи та пов’язаної сторони в
сумi залишкiв по кредитах та непогашених вiдсотках. У разi неспроможностi позичальникiв
погасити зобов’язання, кредитори мають право звернутися до Компанiї як поручителя з вимогою
погашення зобов’язань Групи та пов’язаної сторони по кредитах та непогашених вiдсотках.
Станом на 31 грудня 2014 року та на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску
жоден iз кредиторiв згiдно з договором передекспортного фiнансування не звернувся до
позичальникiв з вимогою дострокового повернення кредитiв та до Компанiї з вимогою виконання
зобов’язань по договорах поруки.
Станом на 31 грудня 2014 року та на дату затвердження цiєї звiтностi до випуску Група веде
переговори з кредиторами щодо пiдписання угоди про незатребуванiсть суми боргу згiдно з
кредитом передекспортного фiнансування. На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до
випуску Група знаходиться в стадiї узгодження проекту перелiку запропонованих умов угоди про
незатребуванiсть суми боргу внаслiдок порушень, що iснували на дату пiдписання угоди про
незатребуванiсть боргу. Крiм того, протягом термiну дiї угоди передбачається мораторiй на
погашення основної суми кредиту, а також планується до узгодження новий графiк погашення
процентiв, iз можливiстю часткової капiталiзацiї. Зi свого боку, Група надає кредиторам модель
очiкуваних довгострокових фiнансових потокiв Групи, а також зобов’язується регулярно надавати
прогнозну та фактичну фiнансову iнформацiю. Також згiдно з замовленням кредиторiв, Група
залучила третю сторону для проведення огляду основних засобiв Групи та їхнього дослiдження на
предмет пошкоджень. На дату затвердження цiєї звiтностi до випуску огляд основних засобiв
Групи не був завершений. Пiсля пiдписання угоди про незатребуванiсть боргу управлiнський
персонал Групи планує почати переговори щодо реструктуризацiї заборгованостi за договором
передекспортного синдикованого кредиту.

Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя не створила резерв пiд зобов’язання, оскiльки не було
порушень умов договору на цю дату.
Станом на 31 грудня 2014 року Компанiя не створила резерв пiд зобов’язання згiдно з наданими
гарантiями у зв’язку з вiдсутнiстю звернень кредиторiв на 31 грудня 2014 року та на дату
затвердження цiєї фiнансової звiтностi до позичальникiв з вимогою дострокового повернення
кредитiв та до Компанiї з вимогою виконання зобов’язань по договорах поруки, а також
проведенням Групою переговорiв iз кредиторами щодо пiдписання угоди про незатребуванiсть
боргiв.
(г) Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових курсiв, таких як валютнi курси, процентнi
ставки i курси цiнних паперiв, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв
Компанiї. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль рiвня ринкового ризику в
межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi.
Валютний ризик
У Компанiї виникає валютний ризик у зв’язку з продажами, закупками, залишками коштiв у
банках та кредитами, деномiнованими в iноземних валютах. Валютою, в яких, головним чином,
деномiнованi цi операцiї, є євро.
Українське законодавство обмежує спроможнiсть Компанiї хеджувати свiй валютний ризик, отже,
Компанiя не хеджує свiй валютний ризик.
Станом на 31 грудня 2014 року, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 48
461 тисяча гривень, або 30.0% вiд загальних фiнансових зобов’язань, деномiнована в євро (31
грудня 2013 року: 25 616 тисяч гривень або 25.7%). Решта суми фiнансової кредиторської
заборгованостi та вся сума фiнансової дебiторської заборгованостi деномiнованi в гривнi.
40% ослаблення курсу гривнi по вiдношенню до євро на 31 грудня 2014 року привело б до
збiльшення чистого збитку на 15 895 тисяч гривень (31 грудня 2013 року: 8 300 тисяч гривень).
Цей аналiз передбачає, що всi iншi змiннi величини, зокрема процентнi ставки, залишаються
незмiнними.
40% укрiплення курсу гривнi по вiдношенню до євро на 31 грудня 2014 року справило б рiвний,
але протилежний за значенням вплив на зазначену вище суму, за умови, що всi iншi змiннi
величини залишаються незмiнними.
Iнший ризик ринкової цiни
Компанiя не укладає товарних угод, крiм випадкiв, коли це необхiдно для задоволення вимог
очiкуваного використання та реалiзацiї; при розрахунках по таких угодах взаємозалiк не
передбачений.
(д) Справедлива вартiсть
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначена iз застосуванням
iснуючої ринкової iнформацiї та належних методологiй оцiнки вартостi. Однак для оцiнки
справедливої вартостi необхiдно суттєвим чином проаналiзувати ринковi данi. Отже, оцiнена
справедлива вартiсть не обов’язково вказує суми, якi могли б бути отриманi на ринку у даний час.
Використання рiзних припущень стосовно ринку та/або методологiй оцiнки може мати суттєвий
вплив на оцiнену справедливу вартiсть.
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань визначається за
допомогою методологiї дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методологiй
оцiнки на кiнець року i не вiдображає справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки
або розповсюдження цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi розрахунки не вiдображають
нiяких премiй або дисконтiв, що можуть виникнути внаслiдок пропозицiї на продаж одночасно
всiєї суми певного фiнансового iнструмента. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на
судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, поточних економiчних умов,
характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без оцiнки
вартостi очiкуваної майбутньої дiяльностi та вартостi активiв та зобов’язань, що не вважаються
фiнансовими iнструментами.
Справедлива вартiсть всiх фiнансових активiв та зобов’язань оцiнена як вартiсть, що приблизно

дорiвнює їх балансовiй вартостi на 31 грудня 2014 р. та 2013 р.
18 Зобов’язання та непередбаченi зобов’язання
(а) Зобов’язання з придбання
Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв Компанiя не мала суттєвих договiрних зобов’язань по
капiтальних витратах на придбання основних засобiв. Рамковi контракти з постачальниками на
придбання майна, машин та обладнання, укладенi Компанiєю, не визначають конкретнi строки та
суми. Додатковi угоди до рамкових контрактiв пiдписуються на регулярнiй основi та уточнюють
розмiр, умови та iншу подiбну iнформацiю. Менеджмент Компанiї вважає, що бiльшiсть
контрактiв можуть бути скасованi у разi виникнення такої необхiдностi.
(б) Страхування
Страхова галузь України знаходиться на етапi розвитку, i численнi форми страхового захисту, якi
розповсюдженi в iнших країнах, наразi не доступнi. У Компанiї не iснує повного страхового
покриття своїх виробничих активiв на випадок тимчасового припинення господарської дiяльностi,
а також щодо майнової вiдповiдальностi перед третiми особами або у зв’язку iз заподiянням
шкоди навколишньому середовищу, що виникає внаслiдок позаштатних ситуацiй на об’єктах, якi
знаходяться у власностi Компанiї, чи в результатi операцiй, якi стосуються Компанiї.
Доки Компанiя не одержить належного страхового покриття, iснує ризик того, що втрата чи
знищення певних активiв може негативно вплинути на її дiяльнiсть.
(в) Непередбаченi податковi зобов’язання
Компанiя здiйснює бiльшiсть операцiй в Українi i тому має вiдповiдати вимогам податкового
законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є наявнiсть
численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися
ретроспективно, мати рiзне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають
протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною
податковими адмiнiстрацiями, а також мiж Мiнiстерством фiнансiв та iншими державними
органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно з
законодавством мають право застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню.
Податковий рiк залишається вiдкритим для податкових перевiрок протягом трьох наступних
календарних рокiв, однак за певних обставин цей термiн може бути продовжений. Цi факти
створюють набагато серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж ризики, якi є типовими для країн з
бiльш розвиненими системами оподаткування.
Управлiнський персонал вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства,
офiцiйних рiшень та рiшень судiв, що податковi зобов’язання були належним чином вiдображенi в
облiку. Однак вiдповiднi органи можуть мати iнше тлумачення зазначених вище положень, i, якщо
вони зможуть довести обґрунтованiсть своїх тлумачень, виконання їх рiшень може значним чином
вплинути на цю фiнансову звiтнiсть.
В цiй фiнансовiй звiтностi не був створений резерв по потенцiйних штрафах, пов’язаних з
оподаткуванням.
19 Операцiї з пов’язаними сторонами
У ходi своєї звичайної дiяльностi Компанiя придбає сировину та матерiали, продає товари та
здiйснює iншi операцiї з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними у тому
випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий
вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пов’язанi сторони
включають дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства Компанiї, акцiонерiв Компанiї, компанiї, якi
спричинюють спiльний суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, членiв основного
управлiнського персоналу Компанiї та близьких членiв їх сiмей, членiв Наглядової ради та
близьких членiв їх сiмей, а також компанiї, що знаходяться пiд контролем з боку акцiонерiв, або на
дiяльнiсть яких останнi суттєво впливають. Умови операцiй з пов’язаними сторонами
встановлюються на момент їх проведення.
Операцiї з пов’язаними сторонами не обов’язково здiйснюються на ринкових умовах, проте
основна частина операцiй Компанiї iз пов’язаними сторонами здiйснюється на ринкових умовах.
(а) Винагорода основному управлiнському персоналу
Винагорода основному управлiнському персоналу представлена короткостроковими виплатами,

що включають заробiтну плату i премiї у грошовiй формi на суму 36 тисяч гривень за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2014 р. (2013 р.: 38 тисяч гривень).
Основний управлiнський персонал – це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними,
прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль за дiяльнiстю Компанiї.
(б) Залишки по розрахунках з пов’язаними сторонами
Залишки по розрахунках з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2014 р. представленi таким
чином:
Активи 31 грудня 2014 р.
(у тисячах гривень) Материнська
компанiя Суб’єкти господарювання, пiдконтрольнi акцiонерам Всього
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 4 394 - 4 394
4 394 - 4 394
Зобов’язання 31 грудня 2014 р.
Материнська
компанiя Суб’єкти господарювання, пiдконтрольнi акцiонерам Всього
(у тисячах гривень)
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (Примiтка 9) 59 443 1 694 61 137
Iншi поточнi зобов’язання 36 383 - 36 383
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 44 622 259 44 881
140 448 1 953 142 401
Залишки по розрахунках з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2013 р. представленi таким
чином:
Активи 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень) Материнська
компанiя Суб’єкти господарювання, пiдконтрольнi акцiонерам Всього
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 24 739 - 24 739
Разом активiв за розрахунками з пов’язаними сторонами 24 739 - 24 739
Зобов’язання 31 грудня 2013 р.
(у тисячах гривень) Материнська
компанiя Суб’єкти господарювання, пiдконтрольнi акцiонерам Всього
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 26 836 853 27 689
Iншi поточнi зобов’язання 34 317 - 34 317
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 15 738 - 15 738
Разом зобов’язань за розрахунками з пов’язаними сторонами 76 891 853 77 744
(в) Операцiї з пов’язаними сторонами
Операцiї з пов’язаними сторонами у 2014 роцi представленi таким чином:
2014
(у тисячах гривень) Материнська
компанiя Суб’єкти господарювання, пiдконтрольнi акцiонерам Всього

Дохiд:
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3 286 - 3 286
Iншi операцiйнi доходи 263 - 263
Дохiд вiд операцiйної оренди* 9 861 - 9 861
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 61 - 61
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв, чистий результат 84 - 84
13 555 - 13 555
Витрати:
Закупки сировини 13 969 - 13 969
Закупки основних засобiв 6 414 678 7 092
Ремонти i поточне обслуговування 2 845 - 2 845
Транспортнi витрати 526 - 526
Закупiвля енергоресурсiв 8 577 - 8 577
Iншi витрати 880 29 909
33 211 707 33 918
*Дохiд вiд операцiйної оренди в сумi 9 861 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014
року, включений в рядок «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг» Звiту про
сукупний дохiд.
Операцiї з пов’язаними сторонами у 2013 роцi представленi таким чином:
2013
Материнська
компанiя Суб’єкти господарювання, пiдконтрольнi акцiонерам Всього
(у тисячах гривень)
Дохiд:
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 72 342 - 72 342
Iншi операцiйнi доходи 662 - 662
Дохiд вiд операцiйної оренди** 9 606 - 9 606
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв*** 9 879 - 9 879
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв, чистий результат** 4 635 - 4 635
97 124 - 97 124
Витрати:
Закупки сировини i товарiв для перепродажу 22 764 2 093 24 857
Закупки основних засобiв 9 772 - 9 772
Послуги стороннiх органiзацiй 3 514 - 3 514
Ремонти i поточне обслуговування 16 098 - 16 098
Транспортнi витрати 5 746 - 5 746
Закупiвля енергоресурсiв 9 539 - 9 539
Iншi витрати 2 672 - 2 672
70 105 2 093 72 198
** Дохiд вiд операцiйної оренди в сумi 9 606 тисяч гривень та дохiд вiд реалiзацiї оборотних

активiв в сумi 4 635 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, включенi в рядок
«Iншi операцiйнi доходи» Звiту про сукупний дохiд.
*** Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв в сумi 9 879 тисяч гривень за рiк, що закiнчився 31
грудня 2013 року, включений в рядок «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг)» Звiту про сукупний дохiд.
20 Подiї пiсля дати балансу
(а) Девальвацiя функцiональної валюти
Пiсля звiтної дати вiдбулася девальвацiя української гривнi бiльше нiж на 40% порiвняно з 31
грудня 2014 р. Потенцiйний вплив цього на фiнансову звiтнiсть Компанiї розкритий у примiтцi 17
(г).
(б) Зменшення наявностi iноземної валюти на ринку
Пiсля звiтної дати в Українi вiдбулося подальше поглиблення дефiциту надходження iноземної
валюти. Офiцiйнi курси обмiну валют, встановленi НБУ, не обов’язково вiдображають курси
обмiну, за якими iноземнi валюти є наявними на звiтну дату. Вiдповiдно, iснує ризик, що Компанiя
може виявитися не в змозi придбати достатнi обсяги iноземної валюти для того, щоб
розрахуватися за своїми зобов’язаннями, деномiнованими в iноземнiй валютi.
(в) Подальше погiршення полiтичної та економiчної ситуацiї
Пiсля звiтної дати було вiдмiчено ескалацiю збройного конфлiкту на територiї частини Донецької
та Луганської областей. Незважаючи на досягнутi домовленостi мiж урядом України та
представниками самопроголошених республiк на територiї Донецької та Луганської областей,
станом на дату випуску цiєї звiтностi бойовi дiї i протистояння тривають, що призводить до
подальшого руйнування iнфраструктури (включаючи залiзничнi колiї, мости, контактнi мережi,
газопроводи тощо) та збiльшує ризик негативного впливу на результати дiяльностi та фiнансовий
стан Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо.
Ця фiнансова звiтнiсть не включає жодних коригувань, якi виникли в результатi подiй в Українi
пiсля дати балансу.
Продовження тексту приміток
немає
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