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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191164
4. Місцезнаходження: 85307, Україна, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд.7А
5. Міжміський код, телефон та факс: (095)8662150,
6. Адреса електронної пошти: osp@dmz.donetsk.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 12.03.2020, Протокол засiдання наглядової
ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних
особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не має посади корпоративного секретаря.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної
iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових
агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має

фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за
звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб,
засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi
посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав посадових осiб.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй
(часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр
пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй /
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй / Iнформацiя про
змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями
акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою,
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" вiдсутня. Протягом 2019 року не
вiдбувалося змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть (далi - правочинiв iз заiнтересованiстю), або про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв та вiдомостi про осiб, заiнтересованих у
вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює

заiнтересованiсть" вiдсутня. Загальними заборами ПРАТ "ДМ3" не приймалося рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинi якi можуть вчинятися ПРАТ "ДМ3"
у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року .
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння
ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням
вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр
пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета
акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв,
пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими

стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" - оскiльки емiтен
протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та
класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть),
наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного
перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент
не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв
(крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi
понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної
iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу .
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в
тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на
вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у
емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами"
не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди
або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;"
не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi,
що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу
рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної
iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi
папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена

до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату
пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного
пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював
випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент
не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ 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 обл.
5. Статутний капітал (грн)
90560290
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
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
52.10 - СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) Поточний рахунок
UA823348510000026006962493710
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
5) МФО банку
334851
6) Поточний рахунок
UA193348510000026003962495528
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

1
Надання послуг з охорони
власностi та громадян
Опис

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(дозволу)
(за
наявності)
2
3
4
5
АД № 032481 18.07.2012
МВС
Лiцензiя використовується для здiйснення охорони об'єктiв власностi;
охорони вантажiв при транспортуваннi; надання послуг з охорони
стороннiм органiзацiям i особам. Термiн дiї лiцензiї необмежений.

Надання послуг i виконання
робiт протипожежного
призначення
Опис

АД № 037668 21.06.2012

Державна Iнспекцiя
техногенної безпеки України

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

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
200/12548/19-а

Найменування
суду
Донецький
окружний
адмiнiстративний
суд

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду
справи
Повернуто

Позивач

Відповідач

Покровське
об'єднане
управлiння
Пенсiйного фонду
України Донецької
областi

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Донецький
металургiйний
завод"

про стягнення заборгованостi з
вiдшкодування фактичних
витрат на виплату та доставку
пенсiй на суму 23409941,47 грн

Донецький
окружний
адмiнiстративний
суд

Покровське
об'єднане
управлiння
Пенсiйного фонду
України Донецької
областi

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Донецький
металургiйний
завод"

про стягнення заборгованостi з
вiдшкодування фактичних
витрат на виплату та доставку
пенсiй на суму 246672,49 грн

Повернуто

Донецький
апеляцiйний суд

Бiлозьоров Олексiй
Борисович, заявник:
Юрiк Володимир
Миколайович

третя сторона

цивiльна справа за заявою
Юрiка В.М. про перегляд
рiшення суду за
нововиявленими обставинами

Розглянуто:
вiдмовлено.
Рiшення
набрало
законної сили
12.06.2019

Перший
апеляцiйний
адмiнiстративний
суд

Публичне
акцiонерне
товариство
"Донецький
металургiйний
завод"

Головне управлiння
ДФС у Донецькiй
областi, Вiдповiдач
(Боржник): Головне
управлiння ДФС у
Донецькiй областi

визнання протиправним та
скасування рiшення вiд 10
вересня 2018 року №
0051314512

Повернуто

Перший
апеляцiйний
адмiнiстративний
суд

Покровське
об'єднане
управлiння
Пенсiйного фонду
України Донецької

Публичне
акцiонерне
товариство
"Донецький
металургiйний завод

стягнення заборгованостi з
вiдшкодування витрат на
виплату та доставку пенсiй,
призначених на пiльгових
умовах за списком № 1 за

Розглянуто,
стягнуто

Примітки:
2

200/1484/19-а

Примітки:
3

265/8187/18

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Донецький
металургiйний
завод"

Примітки:
4

200/13005/18-а

Примітки:
5

200/14263/18-а

областi

перiод з 01.10.2017 по
30.11.2017 у розмiрi 1 695
881,95 грн.

Примітки:
6

200/7916/19-а

Донецький
окружний
адмiнiстративний
суд

Покровське
об'єднане
управлiння
Пенсiйного фонду
України Донецької
областi

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Донецький
металургiйний
завод"

про стягнення заборгованостi з
вiдшкодування фактичних
витрат на виплату та доставку
пенсiй на суму 2826552,72 грн.

Повернуто

Донецький
окружний
адмiнiстративний
суд

Покровське
об'єднане
управлiння
Пенсiйного фонду
України Донецької
областi

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Донецький
металургiйний
завод"

про стягнення заборгованостi з
вiдшкодування фактичних
витрат на виплату та доставку
пенсiй на суму 18301483,63 грн

Повернуто

Донецький
окружний
адмiнiстративний
суд

Покровське
об'єднане
управлiння
Пенсiйного фонду
України Донецької
областi

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Донецький
металургiйний
завод"

про стягнення заборгованостi
по вiдшкодуванню фактичних
витрат на виплату та доставку
пенсiй за списком № 2 за перiод
з 01.12.2017 року по 30.09.2019
року в сумi 3452147,01 гривень

Повернуто

Примітки:
7

200/7919/19-а

Примітки:
8

200/12547/19-а

Примітки:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Донецький металургiйний завод - одне з найстарiших металургiйних пiдприємств України.
Засновником заводу було акцiонерне товариство "Новороссийское общество каменноугольного,
железоделательного и рельсового производств", створене в 1869 роцi.
У 1996 роцi державне пiдприємство "Донецький металургiйний завод" в процесi приватизацiї
перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Донецький металургiйний завод" (скорочене
найменування Товариства - ВАТ "ДМЗ").
В 1997 роцi почалася реалiзацiя iнвестицiйного проекту, згiдно з яким компанiя "MetalsRussia"
(Великобританiя) iнвестувала в електросталеплавильний комплекс ВАТ "ДМЗ" устаткування
для модернiзацiї електросталеплавильної печi та обжимного цеху. У рамках реалiзацiї програми
реструктуризацiї пiдприємства на базi ВАТ "ДМЗ" у 1997-1998 р.р. були створенi окремi
юридичнi особи: ЗАТ "ЦНДIВтормет", ТОВ "Калтоп". У 2010 р. ВАТ "ДМЗ" вийшло зi складу
акцiонерiв ЗАТ "ЦНДIВтормет". У 2011 р. ПАТ "ДМЗ" вийшло зi складу учасникiв ТОВ
"Калтоп".
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"
(скорочене найметування Товариства - ПАТ "ДМЗ"). Згiдно з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв, якi вiдбулися 16.04.2019р. (протокол Рiчних загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вiд 16.04.2019 р.),
найменування пiдприємства було змiнено на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" (скорочене найметування Товариства - ПРАТ
"ДМЗ").
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариство не має.
У своєму складi Товариство мало наступнi виробничi пiдроздiли: 1. Сортопрокатне виробництво
прокатного цеху включає три прокатних стани - 250, 350, 400, а також дiльницю з обробки i
ремонту валкiв. 2. Листопрокатне виробництво прокатного цеху включає листопрокатний стан
2300.
У 2017 роцi внаслiдок незалежних вiд Товариства обставин на тимчасово неконтрольованiй
територiї Україною органи управлiння Товариства, що призначенi у встановленому
законодавством України порядку, втратили контроль над активами та дiяльнiстю Товариства у
м. Донецьк. Керiвництву Товариства припинено доступ до матерiальних ресурсiв та основних
виробничих фондiв пiдприємства, що унеможливлює забезпечення працiвникам безпечних умов
працi та здiйснення контролю за виконанням правил технiки безпеки на виробництвi.
Товариство перереєстроване 31.03.17 р. на контрольованiй територiї Україною за адресою: м.
Покровськ Донецької областi, вул. Торгiвельна 106А.,потiм адресу було змiнено на м.
Покровськ Донецької областi, мкр.Шахтарський,7а. З 31.03.2017 г. Товариством дiяльнiсть не
здiйснюється за основним видом (код КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв).
Пiсля перереєстрацiї у складi Товариства працювали за сумiсництвом Голова Правлiння та
головний бухгалтер. Станом на 31.12.2019 облiковується тiльки Генеральний директор за
сумiсництвом. У вiдповiдностi до нової редакцii Статуту ПРАТ "ДМЗ", затвердженого
16.04.2019 року, встановлено нову назву одноособового виконавчого органу Товарисва Генеральний директор Товариства.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом в 2019 роцi - 1 особа, (за
сумiсництвом працювали в 2018 роцi - 1 особа). ФОТ за 2019 рiк - 0.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не є членом будь яких об'єднань.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами в звiтному перiодi
емiтентом не здiйснювалась.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду
не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика пiдприємства визначена в наказi №11 вiд 29.12.2017р. Бухгалтерський облiк у
товариствi здiйснюється згiдно з Законом України вiд 16.07.1999 р. №996-ХIУ "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Ця фiнансова звiтнiсть була складена
згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). 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 ?рунтуються, 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.
Викладенi далi принципи облiкової полiтики застосовувалися Товариством послiдовно протягом
перiоду, поданого у цiй фiнансовiй звiтностi. При визнаннi об'єкта основних засобiв як активу
здiйснюється його оцiнка за первiсною вартiстю. Пiсля визнання об'єкт основних засобiв такi
об'єкти облiковуються за переоцiненою вартiстю. При переоцiнцi основних засобiв
застосовується iндексацiйний метод. Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою
попереднiх уцiнок залишкової вартостi переоцiненого об'єкта щомiсяця включається
пропорцiйно нарахованiй амортизацiї до складу нерозподiленого прибутку з одночасним
зменшенням додаткового капiталу. Iнформацiю про суму накопиченої амортизацiї
вiдображається в Звiтi про фiнансовий стан. До iнвестицiйної нерухомостi вiдносять
нерухомiсть, призначену для отримання орендних платежiв або збiльшення власного капiталу i
використовувану для власних потреб менш нiж на 1,0% вiд загальної площi нерухомостi. При
визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi в якостi активу , оцiнка таких активiв вiдбувається
за собiвартiстю. Пiсля визнання об'єкт iнвестицiйної нерухомостi оцiнюють за собiвартiстю

мiнус амортизацiйнi витрати i витрати по зменшенню корисностi. Розрахунковi середнi
залишковi строки корисного використання значних одиниць основних засобiв такi: Будiвлi та
споруди 3 - 56 рокiв Виробниче обладнання 1 - 24 рокiв Iнше 1 - 17 рокiв Методи нарахування
зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть переглядаються в кiнцi кожного
фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються. Капiталiзуються витрати по позиках,якi
безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйних активiв.
До квалiфiкацiйних активiв вiдносять активи, пiдготовка яких до використання за призначенням
або для продажу обов'язково вимагає перiод часу бiльше трьох мiсяцiв. Нематерiальнi активи
визнаютьсяi облiковуються за собiвартiстю При нарахуваннi амортизацiї об'єктiв основних
засобiв та iнвестицiйної нерухомостi, нематерiальних активiв використовуються прямолiнiйний
метод,по об'єктах МНМА амортизацiя нараховується у розмiрi 100% при введеннi в
експлуатацiю. Iнвестицiї в спiльнi, асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства оцiнюються за
собiвартiстю. Фiнансовi активи, придбанi у результатi систематичних операцiй, визнаються на
дату операцiї за первiсною вартiстю, а подальша оцiнка - за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. У звiтi про фiнансовий стан дебiторську
заборгованiсть вiдображають з урахуванням резерву сумнiвних боргiв, величина якого
розраховується за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi
аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Фiнансовi зобов'язання при первiсноу визнаннi
оцiнюють за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на проведення операцiї, а подальша
оцiнка - за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Короткострокова кредиторська заборгованiсть пiдлягає дисконтуваню в разi iстотного ефекту
вiд дисконтування. Iстотним ефектом вважається ефект впливу на вiдповiдну статтю фiнансової
звiтностi бiльше 10%. 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. 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. При вiдпуску запасiв у виробництво,
продаж або iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за методом ФIФО. Метод конкретної
iдентифiкацiї списання запасiв застосовується при виконаннi робiт по конкретному об'єкту. При
продажу в роздрiбнiй торгiвлi та громадському харчуваннi оцiнка запасiв здiйснюється по
методу роздрiбних цiн. Втрати вiд знецiнення запасiв вiдображати прямого списання за статтею
iншi операцiйнi витрати До складу статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включаються
готiвковi грошовi кошти в касi пiдприємства, грошi на поточних та iнших рахунках в банках (в
т.ч. розподiльчих), грошовi кошти в дорозi, електроннi грошi, еквiваленти грошових коштiв,
зокрема депозити в банках термiном погашення трохи бiльше одного мiсяця. Наказом про
облiкову полiтику передбачено створення забезпечення для вiдшкодування майбутнiх
операцiйних витрат на: - виплату вiдпускних працiвникам пiдприємства, визначаючи його
величину твором фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати та коефiцiєнта,
обчисленого вiдношенням рiчної планової суми на оплату вiдпускних до загального рiчного
планового фонду оплати працi; - вiдновлення навколишнього середовища, оцiнюючи
зобов'язання на кожну дату складання фiнансової звiтностi в сумi дисконтованого значення

витрат, якi будуть потрiбнi для погашення зобов'язання через певний перiод; - виконання
гарантiйних зобов'язань; - погашення зобов'язань щодо програм пенсiйного забезпечення з
визначеною виплатою; - iншi забезпечення. Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнаєтьсяи в звiтному
перiодi пiсля надання послуг, виходячи зi стадiї завершеностi робiт за кожним договором.
Оцiнку ступеня завершеностi операцiй з надання послуг здiйснювати шляхом вивчення
виконаної роботи. Оцiнку ступеня завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначють
методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи. Класифiкацiя витрати за функцiями i
розподiл за такими статтями: Операцiйнi витрати: - Собiвартiсть реалiзацiї - Адмiнiстративнi
витрати - Витрати на збут - iншi операцiйнi витрати Неоперацiйнi витрати: - Фiнансовi витрати Витрати вiд участi в капiталi - Iншi витрати З метою класифiкацiї операцiйними витратами
вважаються витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю. Операцiйною дiяльнiстю вважати
основну дiяльнiсть пiдприємства, яка приносить дохiд, а також iншi види дiяльностi, якi не є
iнвестицiйною чи фiнансовою дiяльнiстю. У Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд курсовi рiзницi вiдображати згорнуто. Надходження вiд отриманих дивiдендiв показується
в звiтi про рух грошових коштiв, як рух грошових коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi.
Виплата вiдсоткiв за користування грошовими коштами показується в звiтi про рух грошових
коштiв, як рух грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
З 01.04.2017 р. Товариство не здiйснює дiяльностi за основним видом. Виробничi потужностi
Товариства розташованi на тимчасово неконтрольованiй владою Україною територiї Донецької
областi, де проводитьса антитерористична операцiя. Подальша нестабiльнiсть умов здiйснення
дiяльностi спричинить негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан
Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
У 2017 роцi Товариство втратило змогу здiйснювати подальший контроль над виробничими
активами Товариства, а також операцiйною дiяльнiстю через незаконне захоплення виробничих
i адмiнiстративних примiщень невстановленними особами. Керiвництву Товариства припинено
доступ до матерiальних ресурсiв та основних виробничих фондiв пiдприємства тому iнформацiя
про придбання та вiдчудження активiв за минулi перiоди вiдсутня. Товариство перереєстроване
31.03.17 р. на контрольованiй Україною територiї у м. Покровськ Донецької областi.

За перший квартал 2017р iнформацiя щодо придбання основних засобiв вiдсутня. З 01.04.17 р по
31.12.2017 р основнi засоби не купувались та не вводилися в експлуатацiю.
У 2018 роцi активи Товариство знаходяться не пiд контролем пiдприемства. На активи, що
знаходяться не пiд контролем Товариства нарахованi резерв знецiнення в обсязi 427 349 545,90
грн.
У 2019 роцi основнi засоби не купувались та не вводилися в експлуатацiю. У 2019 роцi списання
заборгованостi за рахунок сформованого резерву сумнiвних боргiв не проводилось. Списання
безнадiйної дебiторської заборгованостi у 2019 роцi не вiдбувалось.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
У 2017 роцi внаслiдок незалежних вiд Товариства обставин на тимчасово неконтрольованiй
територiї Україною органи управлiння Товариства, що призначенi у встановленому
законодавством України порядку, втратили контроль над активами та дiяльнiстю Товариства у
м. Донецьк. Керiвництву Товариства припинено доступ до матерiальних ресурсiв та основних
виробничих фондiв пiдприємства, що унеможливлює забезпечення працiвникам безпечних умов
працi та здiйснення контролю за виконанням правил технiки безпеки на виробництвi.
Протягом 2018 року пiд контролем Товариства знаходиться нежитлове примiщення в м.Київ та 2
паркомiста . Нежитлове примiщення здається в операцiйну оренду .
По об'єктах основних засобiв та нематерiальних активiв, що знаходяться не пiд контролем
Товариства нараховано зменшення корисностi за рахунок збiльшення зносу до рiвня нульової
залишкової вартостi.
Докладнiше iнформацiя про основнi засоби Товариства (ступiнь їх зносу, термiн використання,
первiсна вартiсть) викладена у роздiлi "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою
вартiстю)", та у примiтках.
В 2019 роцi пiд контролем Товариства знаходиться нежитлове примiщення в м.Київ та 2
паркомiста . Нежитлове примiщення здається в операцiйну оренду .
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
З 01.04.2017 р Товариство не здiйснює дiяльностi за основним видом, внаслiдок втрати
контролю над виробничими активами.
На результати дiяльностi Товариства суттєвий вплив має можливiсть вiдновити подальший
контроль над виробничими активами Компанiї. Подальша нестабiльнiсть умов здiйснення
дiяльностi спричинить негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан
Товариства, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Внаслiдок
невизначеностi щодо статусу та можливостi економiчної дiяльностi на тимчасово
неконтрольованiй владою України територiї Донецької областi важко спрогнозувати, однак цi
фактори можуть мати подальший серйозний негативний вплив на дiяльнiсть пiдприємства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками

фахівців емітента
Джерелом фiнансування дiяльностi Товариства у 2019 роцi були надходження оплати за
договорами оренди.
Протягом звiтного перiоду Товариство в iнвестицiйних проектах участi не приймало,
iнвестицiйних вкладень у Товариства не було. Структура капiталу Товариства на 31.12.2019
року становить всього -282 108 тис. грн., в тому числi: власний капiтал - 90 560 тис.грн; капiтал
в дооцiнках - 443 тис.грн. , непокритий збиток 373 111 тис.грн. Заборгованiсть за кредитами
банкiв вiдсутня.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Протягом 2019 р. тривають договори на оренду майна. Iнформацiя про iншi укладенi договори в
2019 р. вiдсутня.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Всi виробничi потужностi Товариства розташованi на територiї Донецької областi, яка
тимчасово не контролюється органами влади України з квiтня 2014 року.
З початку 2017 року залiзничне сполучення з тимчасово непiдконтрольними Українi
територiями було заблоковано, що призвело до ускладнень у постачаннi i вiдвантаженнi готової
продукцiї Товариства та iнших промислових пiдприємств регiону.
У березнi 2017 року, керiвництво Товариства тимчасово втратило змогу здiйснювати подальший
контроль над виробничими активами Товариства, а також операцiйною дiяльнiстю Товариства
через незаконне захоплення виробничих i адмiнiстративних примiщень неустановленими
особами.
У зазначених умовах будь-яка виробнича дiяльнiсть Товариства на тимчасово непiдконтрольнiй
територiї Українi повнiстю припинена, зважаючи на неможливiсть її здiйснення через дiї
обставин непереборної сили.
Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здiйснювати виробничу
дiяльнiсть в осяжному майбутньому.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Витрати на дослiдження i розробки у 2019 р. були вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Всi виробничi потужностi Товариства розташованi на територiї Донецької областi, яка
тимчасово не контролюється органами влади України з вересня 2014 року.
З початку 2017 року залiзничне сполучення з тимчасово непiдконтрольними Українi
територiями було заблоковано, що призвело до ускладнень у постачаннi i вiдвантаженнi готової
продукцiї Товариства та iнших промислових пiдприємств регiону.
У березнi 2017 року, керiвництво Товариства тимчасово втратило змогу здiйснювати подальший
контроль над виробничими активами Товариства, а також операцiйною дiяльнiстю Товариства
через незаконне захоплення виробничих i адмiнiстративних примiщень неустановленими
особами.

У зазначених умовах будь-яка виробнича дiяльнiсть Товариства на тимчасово непiдконтрольнiй
територiї Українi повнiстю припинена, зважаючи на неможливiсть її здiйснення через дiї
обставин непереборної сили.
Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здiйснювати виробничу
дiяльнiсть в осяжному майбутньому.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Генеральний
директор

Структура

Персональний склад

Генеральний директор
(одноосiбний виконавчий орган)

Никитенко Андрiй Iванович

Наглядова рада

Голова Наглядової ради, Члени
Наглядової ради- 3 особи

Лащенко Iгор Миколаевич
Надич Iгор Богданович
Горбачова Тетяна Iванiвна

Ревiзiйна комiсiя

Член Ревiзiйної комiсiї-1 особа

Марiчева Лариса Олександрiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Никитенко Андрiй Iванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1977
5) Освіта
Вища, Донецький Нацiональний Унiверситет,економiст.
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДМЗ", 30939178, начальник вiддiлу майнових та земельних вiдносин
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.07.2019, обрано 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 2. Генеральний директор має право без
довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти
вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь - якi
договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом
Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту Товариства, видавати
накази та давати розпорядження обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iншi
особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним
кодексом України. До компетенцiї Генерального директора, зокрема, належить вирiшення
питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах,

передбачених Статутом; розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та
виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури
Товариства; затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв
Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; повiдомлення кожного кредитора, вимоги
якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про
зменшення Статутного капiталу Товариства; надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване
Товариство; надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10
вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (-i) направив (-ли) запит про проведення аудиторської
перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської
перевiрки; надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi
проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником
(власниками) бiльше 10 вiдсоткiв акцiй Товариства; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в
тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та
представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм
положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим
Статутом та положенням про фiлiї та представництва; затвердження перелiку майна, яке
передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства,
яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства;
затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та
представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; затвердження вiд iменi
Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх
пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств;
затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих
(розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та
iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi
яких володiє Товариство; прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх
пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх
пiдприємств; складання квартальних звiтiв Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi,
складання рiчних звiтiв Товариства та рiчних звiтiв виконавчого органу та надання їх на розгляд
Загальним зборам; розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту
колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з
умовами колективного договору; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi
Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з
iншими юридичними та фiзичними особами; вирiшення iнших питань, що пов'язанi з
управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Генерального
директора чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також
питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. 3. Генеральний
директор Товариства має право: розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах,
визначених Статутом, рiшеннями органiв Товариства; вiдкривати рахунки у банкiвських та
iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах; пiдписувати iншi документи вiд
iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в
межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту; видавати довiреностi на право вчинення дiй i
представництво вiд iменi Товариства; здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати
рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї
компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства; розподiляти обов'язки мiж головними
фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства,

встановлювати внутрiшнiй режим роботи Товариства; приймати на роботу та звiльняти
працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення
вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства,
приймати будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв
Товариства; укладати трудовi договори вiд iменi Товариства; пiдписувати колективний договiр,
змiни та доповнення до нього; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток
(паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь
в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд
iменi Товариства голосувати (приймати 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 пiдписувати статути таких юридичних
осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких
юридичних осiб; органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства;
приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних
органiзацiях; здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи
Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також
рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради. 4. Генеральний директор на вимогу органiв та
посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про
дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями
Товариства. 5 Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв
Товариства, перелiк яких визначається Законом України "Про акцiонернi товариства".
Призначений на посаду Генеральног директора на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол
№ б/н вiд 15.07.2019р.). Посадову особу обрано строком на три роки. Попереднi посади:
заступник начальника вiддiлу з реформування власностi та цiнних паперiв, начальник вiддiлу з
реформування власностi та цiнних паперiв. Особа акцiями товариства не володiє. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. Винагорода у 2019 роцi не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2019 роцi
не виплачувалась.
Никитенко Андрiй Iванович обiймає посаду генерального директора ТОВ "Група Енерго"
(мiсцезнаходження: 85307, м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А).
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лащенко Iгор Миколаєвич
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Донецький нацiональний унiверситет економiки i торгiвлi iм.Туган-Барановського ,
магiстр з аудиту
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДМЗ", 30939178, заступник генерального директора з зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2019, обрано 3 роки
9) Опис

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в
будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її
роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує ведення протоколiв
засiдань Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та
Положенням про Наглядову раду Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання
головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв
Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Наглядової
ради протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Наглядової ради. До компетенцiї
Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi
товариства", Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження внутрiшнiх положень,
якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї
Загальних зборiв згiдно закону, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження
Генеральному директору; прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних
зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi
товариства"; пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв,
прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного,
крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; формування тимчасової лiчильної
комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; затвердження форми i тексту
бюлетеня для голосування; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством
акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на
суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп
розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi
майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання та
припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту,
який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його
винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального
директора; призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудитi (внутрiшнього
аудитора); затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, в тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;здiйснення контролю за своєчаснiстю надання
(опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до
законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного
управлiння Товариства; розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за
результатами його розгляду; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли
позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; обрання аудитора (аудиторської фiрми)
для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих)
року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською
фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; визначення дати складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах
граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати
складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та
мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та
iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та
припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх
пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв
юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх
пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному

капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв
та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про
фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; вирiшення
питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про
акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод
незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки
чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами
позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за
своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi
поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України
"Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення
правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; прийняття рiшення про винесення на розгляд
Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; визначення
ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про
обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження
умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання
оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства";
iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської
перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного
секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової
ради; визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо
забезпечення їх нерозголошення; здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора,
керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення
вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй; та
представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств,
положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та
iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi
норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi
стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств Товариства; розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх
розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними
контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; вирiшення iнших питань, що
належать до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та
Статуту.Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:
отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; вимагати звiтiв та
пояснень вiд Генерального директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих
питань дiяльностi Товариства; вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi
Генеральним директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм
чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить
метi дiяльностi Товариства; здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного
виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Обрано на посаду голови та члена Наглядової ради Лащенко Iгоря Миколаєвича на пiдставi
рiшення Рiчних загальних зборiв (протокол б/н вiд 16.04.2019 р.). Рiшення прийняте у зв'язку з
необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради. Лащенко Iгор Миколаєвич обiймає
посаду заступник генерального директора з комерцiйної дiяльностi ТОВ "Iнкостiл Груп"
(мiсцезнаходження: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народiв, буд.38). Загальний стаж роботи - 23
роки. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Акцiями Товариства
не володiє. Виконання обов'язкiв голови Наглядової ради Товариства здiйснюється на
безоплатнiй основi.
1) Посада
Член Наглядової ради - представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Надич Iгор Богданович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1977
5) Освіта
Вища, Донецький державний унiверситет, юрист
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дочiрнє пiдприємство "ДОНСТIЛ" КОМПАНIЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"БЕРКАМП Холдiнгс Лiмiтед", 31071972, Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2019, обрано 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом
України "Про акцiонернi товариства", Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової
ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження
внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до
виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно закону, та тих, що рiшенням Наглядової ради
переданi для затвердження Генеральному директору; прийняття рiшення про проведення рiчних
та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом
України "Про акцiонернi товариства"; пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв
рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про
акцiонернi товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального директора
Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором
Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення
Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження Генерального директора; призначення i звiльнення керiвника
пiдроздiлу внутрiшнього аудитi (внутрiшнього аудитора); затвердження умов трудових
договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнiм

аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, в тому числi заохочувальних та
компенсацiйних виплат;здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування)
товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства,
опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння
Товариства; розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його
розгляду; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори
скликаються акцiонерами; обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської
перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення
умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення
розмiру оплати його (її) послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку,
визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на
участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства";
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях
(асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення
(реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств
(товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про
затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та
iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє
Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї,
представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; вирiшення питань,
вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi
товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть
майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття рiшень
щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми
договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти
нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами
про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю
економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi
поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України
"Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення
правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; прийняття рiшення про винесення на розгляд
Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; визначення
ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про
обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження
умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання
оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства";
iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської
перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного
секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової
ради; визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо
забезпечення їх нерозголошення; здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора,

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення
вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй; та
представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств,
положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та
iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi
норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi
стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств Товариства; розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх
розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними
контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; вирiшення iнших питань, що
належать до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та
Статуту.Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:
отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; вимагати звiтiв та
пояснень вiд Генерального директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих
питань дiяльностi Товариства; вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi
Генеральним директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм
чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить
метi дiяльностi Товариства; здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного
виконання Наглядовою радою своїх завдань.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Надича Iгора Богдановича на пiдставi рiшення Рiчних
загальних зборiв (протокол б/н вiд 16.04.2019р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю
обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Загальний стаж
роботи - 23 роки. Винагорода як члену наглядової ради та головi наглядової ради товариства, в
тому числi у натуральнiй формi, Надичу I.Б. у 2019 роцi не виплачувалась. Протягом останнiх
п'яти рокiв Надич I.Б. займав посади директора дирекцiї з управлiння власнiстю, члена
наглядової ради, голови наглядової ради, менеджера з адмiнiстративної дiяльностi. Станом на
31.12.2019р. Надич I.Б. займає посаду генерального директора Дочiрнього пiдприємства
"ДОНСТIЛ" КОМПАНIЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕРКАМП Холдiнгс
Лiмiтед" (мiсцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Шахтарський, 7А).
1) Посада
Член Наглядової ради - незалежний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горбачова Тетяна Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта
Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрний iнженер-економiст
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ДМЗ", 30939178, директор дирецкiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2019, обрано 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом
України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення

Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно закону, та тих, що рiшенням
Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору; прийняття рiшення про
проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках,
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; пiдготовка та затвердження
порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв; формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання
Загальних зборiв Наглядовою радою; затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про
розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством
iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках,
передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання та припинення
повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який
укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудитi (внутрiшнього аудитора);
затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, в тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;здiйснення контролю за своєчаснiстю надання
(опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до
законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного
управлiння Товариства; розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за
результатами його розгляду; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли
позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; обрання аудитора (аудиторської фiрми)
для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих)
року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською
фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; визначення дати складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах
граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати
складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та
мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та
iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та
припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх
пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв
юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх
пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному
капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв
та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про
фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; вирiшення
питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про
акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод
незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки

чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами
позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за
своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi
поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України
"Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення
правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; прийняття рiшення про винесення на розгляд
Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; визначення
ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про
обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження
умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання
оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства";
iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської
перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного
секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової
ради; визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо
забезпечення їх нерозголошення; здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора,
керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення
вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй; та
представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств,
положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та
iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi
норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi
стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств Товариства; розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх
розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними
контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; вирiшення iнших питань, що
належать до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та
Статуту.Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:
отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; вимагати звiтiв та
пояснень вiд Генерального директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих
питань дiяльностi Товариства; вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi
Генеральним директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм
чинного законодавства України чи Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить
метi дiяльностi Товариства; здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного
виконання Наглядовою радою своїх завдань.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Горбачову Тетяну Iванiвну на пiдставi рiшення
Загальних зборiв (протокол б/н вiд 16.04.2019р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю
обрання нового складу Наглядової ради. Особу обрано строком до наступних рiчних загальних
зборiв товариства. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор
дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв. Горбачова
Тетяна Iванiвна обiймає посаду менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ТОВ "Iнкостiл Груп"
(мiсцезнаходження: 01014 , м. Київ, б-р Дружби народiв, буд.38). Загальний стаж роботи - 37
рокiв. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини. Виконання
обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства здiйснюється на безоплатнiй основi. Особисто
акцiями товариства не володiє. Обрана як незалежний директор.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Марiчева Лариса Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
вища, Донецький Нацiональний Унiверситет,економiст
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "IНКОСТIЛ ГРУП", 32856305, заступник головного бухгалтера
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2019, обрано 3 роки
9) Опис
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом
кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та або
з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку
повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї
продовжуються, але сумарний строк повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї не може
бути бiльшим п'яти рокiв.Ревiзiйна комiсiя має право вимагати скликання позачергових
Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та
брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.Члени Ревiзiйної
комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених
Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями
Товариства.За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку
фiнансово-господарської
дiяльностi
Товариства.
За
пiдсумками
перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна
комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та
повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд
час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна
комiсiя подає на затвердження Загальним зборам.
Ревiзiйна комiсiя подає також на затвердження Загальним зборам звiт Ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйною комiсiєю проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням
Загальних зборiв, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акцiонерiв
(акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Незалежно вiд наявностi Ревiзiйної комiсiї спецiальна
перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на
вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є
власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя
пiдзвiтна тiльки Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею
перевiрок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за iнiцiативою яких проводилась
перевiрка. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та
органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються її головою в

разi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк. Засiдання Ревiзiйної комiсiї обов'язково
проводяться перед початком проведення перевiрки для визначення планiв, завдань, порядку та
строку проведення перевiрки та пiсля проведення перевiрки з метою пiдведення пiдсумкiв та
оформлення пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.Рiшення про припинення повноважень членiв
Ревiзiйної комiсiї приймається Загальними зборами. Загальнi збори можуть в будь-який час та з
будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної
комiсiї та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про припинення
повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрано на посаду
та члена Ревiзiйної комiсiї Марiчеву Ларису Олександрiвну на пiдставi рiшення рiчних
Загальних зборiв (протокол б/н вiд 16.04.2019р.). Рiшення прийняте у зв'язку з необхiднiстю
обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Перелiк посад, якi
особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДМ3", начальник
вiддiлу податкового сопроводження Приватного акцiонерного товариства "Донецьксталь"металургiйний завод", начальник вiддiлу податкового облiку Приватного акцiонерного
товариства "Донецьксталь"- металургiйний завод",
начальник вiддiлу податкового
сопроводження та облiку ТОВ "ГРУПА ЄНЕРГО" Марiчева Лариса Олександрiвна обiймає
посаду заступника головного бухгалтера ТОВ "Iнкостiл Груп" (мiсцезнаходження: 01014 , м.
Київ, б-р Дружби народiв, буд.38). Загальний стаж роботи - 29 рiк. Акцiями товариства не
володiє. Посадова особа не має судимостей за корислив i та посадов i злочини. Виконання
обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Генеральний
директор
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради - представник
акцiонера
Член Наглядової
ради - незалежний
директор
Член Ревiзiйної
комiсiї

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Никитенко Андрiй
Iванович
Лащенко Iгор
Миколаєвич
Надич Iгор
Богданович

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Горбачова Тетяна
Iванiвна

0

0

0

0

Марiчева Лариса
Олександрiвна

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Усього

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України по
Донецькiй областi

13511245

Місцезнаходження

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

61057, Харківська обл., м. Харкiв,
Майдан Театральний, будинок 1

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

-

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0
0
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Всi виробничi потужностi Товариства розташованi на територiї Донецької областi, яка
тимчасово не контролюється органами влади України з вересня 2014 року.
З початку 2017 року залiзничне сполучення з тимчасово непiдконтрольними Українi
територiями було заблоковано громадськими активiстами, що призвело до ускладнень у
постачаннi i вiдвантаженнi готової продукцiї Товариства та iнших промислових пiдприємств
регiону.
У березнi 2017 року, керiвництво Товариства тимчасово втратило змогу здiйснювати подальший
контроль над виробничими активами Товариства, а також операцiйною дiяльнiстю Товариства
через незаконне захоплення виробничих i адмiнiстративних примiщень неустановленими
особами.
У зазначених умовах будь-яка виробнича дiяльнiсть Товариства на тимчасово непiдконтрольнiй
територiї Українi повнiстю припинена, зважаючи на неможливiсть її здiйснення через дiї
обставин непереборної сили.
Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здiйснювати виробничу
дiяльнiсть в осяжному майбутньому.
2. Інформація про розвиток емітента
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Вiдповiдно до статтi 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" затвердження принципiв
(кодексу) корпоративного управлiння вiдноситься до виключної компетенцiї вищого органу
Товариства - загальних зборiв Товариства. Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв вiд
22.07.2014 року № 955 в рамках методологiчного забезпечення впровадження та розвитку
принципiв корпоративного управлiння затверджено Принципи корпоративного управлiння,
якими зокрема визначено, що сутнiстю корпоративного управлiння є система вiдносин мiж
iнвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заiнтересованими особами
для забезпечення ефективної дiяльностi товариства, рiвноваги впливу та балансу iнтересiв
учасникiв корпоративних вiдносин.
З огляду на iсторiю розвитку Товариства як суб'єкта господарювання, iсторiю розвитку
корпоративних вiдносин Товариства, а також з урахуванням того, що внаслiдок незалежних вiд
Товариства обставин на тимчасово неконтрольованiй територiї Україною органи управлiння
Товариства, якi призначенi у встановленому законодавством України порядку, фактично
втратили контроль над активами та дiяльнiстю Товариства, вищим органом управлiння
Товариства не приймалось рiшень щодо затвердження принципiв (кодексу) корпоративного
управлiння Товариства. У зв'язку з вищенаведеним цей звiт не мiстить посилання на власний
кодекс корпоративного управлiння, яким користується Товариство.
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно
вирiшило застосовувати, оскiльки таких рiшень Товариством не приймалось. У зв'язку з
вищенаведеним цей звiт не мiстить посилання на кодекс корпоративного управлiння фондової
бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який
Товариство добровiльно вирiшило застосовувати.
У своїй дiяльностi Товариство у найближчому майбутньому не має планiв залучати iнвестицiї
ззовнi, а практика корпоративного управлiння ?рунтується в першу чергу на вимогах чинного
законодавства. Одночасно, з урахуванням специфiки дiяльностi Товариства, певнi елементи
практики корпоративного управлiння, що формується, понад визначенi законодавством вимоги
знайшли вiдображення в статутi Товариства, внутрiшнiх положеннях Товариства, якi розмiщенi
за
посиланнями:
http://pao.dmz.com.ua/akcioneram-ta-investoram/statut,
http://pao.dmz.com.ua/akcioneram-ta-investoram/vnutrishni-polozhennja. Будь-яка iнша практика
корпоративного управлiння не застосовується.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

16.04.2019
Дата проведення
50,9461
Кворум зборів
Питання, що виносились на розгляд загальних зборiв та рiшення, що були
Опис
прийнятi:
1.
Про обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства
та прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2.
Розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за
результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту.
3.
Розгляд звiту наглядової ради та затвердження заходiв за
результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту.
4.
Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної
комiсiї.
5.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
6.
Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог,
передбачених законом.
7.
Про змiну типу Товариства.
8.
Про змiну найменування Товариства.
9.
Про внесення змiн до статуту Товариства.
10.
Про скасування внутрiшнiх положень Товариства.
11.
Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
12.
Про вiдкликання (припинення) повноважень голови та членiв
наглядової ради Товариства.
13.
Про обрання членiв наглядової ради Товариства.
14.
Про затвердження умов договорiв (типової форми договору), що
укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства.
15.
Про вiдкликання (дострокове припинення) повноважень ревiзiйної
комiсiї Товариства.
16.
Про обрання ревiзiйної комiсiї Товариства.
17.
Про затвердження умов договору (типової форми договору), що
укладатиметься з членами ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення
розмiру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства .

З першого питання порядку денного Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв
Товариства та прийняття рiшення про припинення її повноважень, принято
рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв Товариства:
Куценко Вячеслав Юрiйович - голова лiчильної комiсiї; Долга Оксана
Русланiвна - член лiчильної комiсiї; Великанов Сергiй Володимирович член лiчильної комiсiї. Повноваження лiчильної комiсiї вважати
припиненими пiсля розгляду та пiдрахунку голосiв по всiм питанням
порядку денного.
З другого питання порядку денного Розгляд звiту виконавчого органу та
затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту, прийняте рiшення: Затвердити звiт
виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi за 2018 рiк.
З третього питання порядку денного Розгляд звiту наглядової ради та
затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту, прийняте рiшення:
Затвердити звiт
Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2018 рiк.
З четвертого питання порядку денного Розгляд звiту та висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї, прийняте рiшення:
Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.
З п'ятого питання порядку денного Затвердження рiчного звiту Товариства
за 2018 рiк, прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018
рiк.
З шостого питання порядку денного Розподiл прибутку i збиткiв
Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, прийняте
рiшення: Збиток Товариства за 2018 рiк покрити за рахунок прибуткiв
майбутнiх перiодiв. У зв'язку з наявними збитками дивiденди за 2018 рiк
не нараховувати та не виплачувати.
З сьомого питання порядку денного Про змiну типу Товариства, прийняте
рiшення: Змiнити тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". Визначити тип Товариства приватне акцiонерне товариство.
З восьмого питання порядку денного Про змiну найменування Товариства,
прийняте рiшення: Змiнити найменування Товариства та затвердити повне
найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"; затвердити скорочене
найменування Товариства - ПРАТ "ДМЗ".
З дев'ятого питання порядку денного Про внесення змiн до статуту
Товариства, прийняте рiшення: У зв'язку iз змiною типу Товариства внести
змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Затвердити цю нову редакцiю статуту Товариства. Доручити Никитенко
Андрiю Iвановичу (i.п.н. 2820300096) пiдписати статут ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД" в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї, пов'язанi iз
державною реєстрацiєю статуту у встановленому законодавством порядку.
З десятого питання порядку денного Про скасування внутрiшнiх положень
Товариства, прийняте рiшення: . У зв'язку iз змiною типу та найменування
Товариства скасувати всi внутрiшнi положення ПУБЛIЧНОГО

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД".
З одинадцятого питання порядку денного Про затвердження внутрiшнiх
положень Товариства, прийняте рiшення: Затвердити наступнi внутрiшнi
положення
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД": Положення про загальнi
збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", Положення про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", Положення про Ревiзiйну комiсiю
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". Доручити Никитенко Андрiю Iвановичу
пiдписати щойно затвердженi внутрiшнi положення Товариства.
З дванадцятого питання порядку денного Про вiдкликання (припинення)
повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства, прийняте
рiшення: Вiдкликати (припинити) повноваження голови та членiв
Наглядової ради Товариства.
З тринадцятого питання порядку денного Про обрання членiв наглядової
ради Товариства, прийняте рiшення:
Члени Наглядової ради є обранами, а Наглядова рада сформованою у
складi: Лащенко Iгор Миколайович, Надич Iгор Богданович, Горбачова
Тетяна Iванiвна.
З чотирнадцятого питання порядку денного Про затвердження умов
договорiв (типової форми договору), що укладатимуться з членами
наглядової
ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами
наглядової ради Товариства, прийняте рiшення: Затвердити умови
договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами
наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на
пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства на
затверджених умовах, Никитенко Андрiя Iвановича.
З п'ятнадцятого питання порядку денного Про вiдкликання (дострокове
припинення) повноважень ревiзiйної комiсiї Товариства, прийняте
рiшення: Вiдкликати (припинити) повноваження голови та членiв
ревiзiйної комiсiї Товариства.
З шiстнадцятого питання порядку денного Про обрання ревiзiйної комiсiї
Товариства, прийняте рiшення: Члени Ревiзiйної комiсiї є обранами, а
Ревiзiйна комiсiя сформованою у складi: Марiчева Лариса Олександрiвна.
З сiмнадцятого питання порядку денного Про затвердження умов договору
(типової форми договору), що укладатиметься з членами ревiзiйної комiсiї
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї
Товариства,
прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв (типову форму договору),
якi укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрати
особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної
комiсiї Товариства на затверджених умовах, Никитенко Андрiю Iвановичу.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
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
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: черговi збори вiдбулись
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: позачерговi збори не скликалися
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
3
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні
X
X
X

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: оцiнку роботи комiтетiв не
проводилась у звязку їх не створення
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Лащенко Iгор
Миколайович
Опис:
Надич Iгор Богданович
Опис:
Горбачова Тетяна Iванiвна
Опис:

Незалежний член
Так
Ні
X

Посада
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так, проводились. Протягом 2019 року наглядова рада у складi бiльшостi членiв наглядової
ради, чиї повноваження були дiйснi, провела такi засiдання: скликання рiчних загальних зборiв
товариства; затвердження текстiв повiдомлень про рiчнi загальнi збори товариства, визначення
способу повiдомлення акцiонерiв; про включення пропозицiй акцiонера щодо кандидатiв до
складу органiв Товариства до проекту порядку денного, затвердження порядку денного рiчних
загальних зборiв товариства, форми та тексту бюлетенiв для голосування; розгляд та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв, обрання Генерального директора.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)
Інформація про виконавчий орган

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Генеральний директор

Функціональні обов'язки
Генеральний директор вирiшує всi питання,
пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради. Генеральний директор має
право без довiреностi дiяти вiд iменi
Товариства, в тому числi представляти
iнтереси Товариства, вчиняти вiд iменi
Товариства правочини та укладати
(пiдписувати) вiд iменi Товариства будь - якi
договори (угоди), рiшення про вчинення та
укладення яких прийнято уповноваженим
органом Товариства в межах його компетенцiї
вiдповiдно до положень Статуту Товариства,
видавати накази та давати розпорядження
обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi
Товариства у порядку представництва,
передбаченому Цивiльним кодексом України.
До компетенцiї Генерального директора,
зокрема, належить вирiшення питань щодо
фiнансово-господарської та виробничої
дiяльностi Товариства в межах, передбачених
Статутом; розробка та затвердження
поточних планiв фiнансово-економiчної та
виробничої дiяльностi i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
затвердження органiзацiйної структури
Товариства, внесення змiн до органiзацiйної
структури Товариства; затвердження правил
процедур та iнших внутрiшнiх нормативних
документiв Товариства, внесення змiн до цих
документiв, крiм тих, затвердження яких
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради; повiдомлення кожного
кредитора, вимоги якого до Товариства не
забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою
про прийняття рiшення про зменшення
Статутного капiталу Товариства; надання
Наглядовiй радi iнформацiї стосовно
правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть та у вчиненнi яких
заiнтересоване Товариство; надання
акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є
власником (власниками) бiльше нiж 10
вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (-i)
направив (-ли) запит про проведення
аудиторської перевiрки дiяльностi
Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо
дати початку аудиторської перевiрки; надання

аудитору завiрених копiй всiх документiв за
запитом аудитора, у разi проведення аудиту
Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв),
який (якi) є власником (власниками) бiльше
10 вiдсоткiв акцiй Товариства; прийняття
будь-яких кадрових рiшень (в тому числi
стосовно прийому на роботу, звiльнення,
переведення) щодо керiвникiв фiлiй та
представництв, визначення умов оплати працi
керiвникiв фiлiй та представництв
Товариства; затвердження документiв, якi
пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв
Товариства (крiм положень про фiлiї та
представництва Товариства) в межах
компетенцiї, передбаченої цим Статутом та
положенням про фiлiї та представництва;
затвердження перелiку майна, яке передається
фiлiям (представництвам), прийняття рiшення
про повернення майна Товариства, яке
передано фiлiям, представництвам чи набуто
їхнiми керiвниками для Товариства;
затвердження штатного розкладу (розпису),
умов оплати працi працiвникiв Товариства,
фiлiй та представництв Товариства, крiм
посадових осiб органiв Товариства;
затвердження вiд iменi Товариства
документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю
дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх
пiдприємств), в межах компетенцiї,
передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх
пiдприємств; затвердження вiд iменi
Товариства передавальних актiв (балансiв)
та/або розподiльчих (розподiльних) актiв
(балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв
(балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших
юридичних осiб, якi припиняються та
частками (акцiями, паями) у статутному
капiталi яких володiє Товариство; прийняття
рiшень з iнших питань, що пов'язанi з
дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах
компетенцiї, передбаченої цим Статутом та
статутами дочiрнiх пiдприємств; складання
квартальних звiтiв Товариства та надання їх
на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних
звiтiв Товариства та рiчних звiтiв виконавчого
органу та надання їх на розгляд Загальним
зборам; розробка та подання на розгляд
трудового колективу Товариства проекту
колективного договору, забезпечення
виконання Товариством обов'язкiв, взятих на
себе згiдно з умовами колективного договору;

органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та
звiтностi Товариства, органiзацiя
документообiгу як в самому Товариствi, так i
в його вiдносинах з iншими юридичними та
фiзичними особами; вирiшення iнших питань,
що пов'язанi з управлiнням поточною
дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до
компетенцiї Генерального директора чинним
законодавством, Статутом чи внутрiшнiми
документами Товариства, а також питань, якi
не входять в сферу компетенцiї Наглядової
ради та Загальних зборiв. Генеральний
директор Товариства має право:
розпоряджатися коштами та майном
Товариства в межах, визначених Статутом,
рiшеннями органiв Товариства; вiдкривати
рахунки у банкiвських та iнших фiнансових
установах, а також рахунки в цiнних паперах;
пiдписувати iншi документи вiд iменi
Товариства, рiшення про видачу яких
прийнято уповноваженим органом
Товариства в межах його компетенцiї
вiдповiдно до Статуту; видавати довiреностi
на право вчинення дiй i представництво вiд
iменi Товариства; здiйснювати поточне
керiвництво Товариством (приймати рiшення,
видавати накази, розпорядження i давати
вказiвки обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства, а також
керiвниками фiлiй та представництв) в межах
своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень
органiв Товариства; розподiляти обов'язки
мiж головними фахiвцями Товариства,
затверджувати посадовi iнструкцiї
працiвникiв Товариства, встановлювати
внутрiшнiй режим роботи Товариства;
приймати на роботу та звiльняти працiвникiв
Товариства, застосовувати до них заходи
заохочення та накладати стягнення вiдповiдно
до чинного законодавства України, Статуту та
внутрiшнiх документiв Товариства, приймати
будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi
стосовно переведення) щодо працiвникiв
Товариства; укладати трудовi договори вiд
iменi Товариства; пiдписувати колективний
договiр, змiни та доповнення до нього; у
випадку набуття Товариством корпоративних
прав або часток (паїв, акцiй) у статутному
капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi
Товариства приймати участь в органах
управлiння таких юридичних осiб (у тому

Опис

числi у вищих органах управлiння), вiд iменi
Товариства голосувати (приймати 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 пiдписувати статути таких
юридичних осiб, а також пiдписувати вiд
iменi Товариства заяви про вихiд зi складу
учасникiв таких юридичних осiб;
органiзовувати поточний контроль за
оперативною дiяльнiстю Товариства;
приймати рiшення про участь та
затвердження умов участi Товариства у
благодiйних органiзацiях; здiйснювати iншi
функцiї, якi необхiднi для забезпечення
нормальної роботи Товариства, що не
суперечать чинному законодавству України,
Статуту Товариства, а також рiшенням
Загальних зборiв та Наглядової ради.
Генеральний директор на вимогу органiв та
посадових осiб Товариства зобов'язане надати
можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про
дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених
законом, Статутом та внутрiшнiми
положеннями Товариства. Генеральний
директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за
зберiгання документiв Товариства, перелiк
яких визначається Законом України "Про
акцiонернi товариства".
Генеральний директор Товариства несе
вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв
Товариства, перелiк яких визначається
Законом України "Про акцiонернi
товариства".

Примітки
Виконавчим органом, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Генеральний
директор (одноосiбний виконавчий орган).
Протягом 2019 року Генеральним директором Товариства був Никитенко Андрiй Iванович
(обраний на посаду згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПРАТ "ДМЗ" вiд 15 липня 2019
року.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
так
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
так
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів
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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
Документи
Інформаці
паперів та надаються
Копії
я
фондового
для
докумен розміщуєт
Інформація
ринку про ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
ринок
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
цінних
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
паперів
ньо в
запит
торінці
зборах
або через акціонерно акціонер акціонерн
особу, яка
му
а
ого
провадить товаристві
товариства
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
ні
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
ні
так
так
ні
так
володіють 10

відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
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 незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1
2
3
4
5

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ"
- МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
FINTEST TRADING CO LIMITED
(ФIНТЕСТ ТРЕЙДIНГ КО
ЛIМIТЕД)
The Bank of New York Mellon
(США)
Banque Pictet & Cie SA (Швейцарiя)
Володенков Олександр
Миколайович

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
30939178

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

47,9881883

HE 51541

15,217204

US26135160

8,592093

CH-660-00219
д/н

6,478175
6,323357

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
362 241 160

Кількість акцій
з обмеженнями
20 623 735

Підстава виникнення обмеження
Вiдповiдно до п. 10 Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону
України "Про депозитарну систему
України" встановлено обмеження
щодо врахування цiнних паперiв
при визначеннi кворуму та при
голосуваннi в органах Товариства
щодо акцiй, власники якi не уклали
з обраною Товариством
депозитарною установою договору
про обслуговування рахунку в
цiнних паперах або не здiйснили
переказ належних їм прав на акцiї

Дата
виникнення
обмеження

на власний рахунок у цiнних
паперах, вiдкритий в iншiй
депозитарнiй установi. Iнших
обмежень прав участi та/або
голосування на загальних зборах
Товариству не вiдомi.
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Згiдно 9.3. статуту Товариства посадовими особами органiв Товариства визнаються фiзичнi
особи - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, члени Ревiзiйної комiсiї.
Вiдповiдно до п. 11.9. -11.11. статуту Товариства члени наглядової ради обираються загальними
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, на строк 3 (три). Обрання
членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не
може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До
складу Наглядової ради обираються фiзичнi особи - акцiонери або особи, якi представляють їхнi
iнтереси (представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. До складу Наглядової ради
входять голова та члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три)
особи, в тому числi голова Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради, обраного
кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково
лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому
разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними
зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних
зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Положення цього пункту не
застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу
Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради,
обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером
або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту
його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника
акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член
Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового
повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової
ради.
Згiдно п. 11.23. статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової
ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова
рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. У разi тимчасової
неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження
здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання
обов'язкiв голови Наглядової ради протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi
Наглядової ради. Припинення повноважень членiв наглядової ради - виключна компетенцiя
загальних зборiв Товариства. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав
(причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та
одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення
повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.
Втiм, вiдповiдно до п.11.42. статуту Товариства без рiшення загальних зборiв повноваження
члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про
це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за
станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено

до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; в разi
смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у разi
отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є
представником акцiонера, у разi якщо член Наглядової ради - незалежний директор протягом
строку своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, визначеним законодавством для
незалежних директорiв.
Згiдно п.12.1. статуту Товариства одноосiбним виконавчим органом Товариства який здiйснює
управлiння його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор. Генеральним директором
Товариства може бути фiзична особа - громадянин України, iноземної держави або особа без
громадянства, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної
комiсiї Товариства. Генеральний директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою
радою на визначений нею строк. Одна й та сама особа може обиратися (призначатися)
Генеральним директором необмежену кiлькiсть раз. Повноваження Генерального директора
припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення
нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких пiдстав прийняти рiшення про
припинення повноважень Генерального директора.
Згiдно п.13.1. статуту Товариства для проведення перевiрки фiнансово - господарської
дiяльностi Товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної
комiсiї становить одна особа. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами
виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну
дiєздатнiсть, та або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку
спливу строку повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної
комiсiї продовжуються, але сумарний строк повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї не
може бути бiльшим п'яти рокiв.
Рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї приймається Загальними
зборами. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти
рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових
членiв. Рiшення Загальних зборiв про припинення повноважень може прийматися тiльки
стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї.
9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi
товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть
виконавчого органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,
передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих
на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради
належить: затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм
тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно закону, та тих, що рiшенням
Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору; прийняття рiшення про
проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках,
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; пiдготовка та затвердження
порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв; формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання
Загальних зборiв Наглядовою радою; затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про
розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством

iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках,
передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання та припинення
повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який
укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудитi (внутрiшнього аудитора);
затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, в тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за своєчаснiстю надання
(опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до
законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного
управлiння Товариства; розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за
результатами його розгляду; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли
позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; обрання аудитора (аудиторської фiрми)
для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих)
року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською
фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; визначення дати складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах
граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати
складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та
мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та
iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та
припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх
пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв
юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх
пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному
капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв
та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про
фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; вирiшення
питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про
акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод
незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки
чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами
позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за
своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi
поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України
"Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення
правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; прийняття рiшення про винесення на розгляд
Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; визначення
ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про
обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження
умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання

оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства";
iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської
перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного
секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової
ради; визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо
забезпечення їх нерозголошення; здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора,
керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення
вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй; та
представництв чинному законодавству України, Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств,
положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та
iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi
норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi
стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств Товариства; розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх
розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними
контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; вирiшення iнших питань, що
належать до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та Статуту.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися
iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Для здiйснення покладених на неї
обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: отримувати iнформацiю та документи, що
стосуються дiяльностi Товариства; вимагати звiтiв та пояснень вiд Генерального директора,
iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої
посадової дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Генеральним директором, якщо таке
рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи
Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства;
здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою
радою своїх завдань.
Вiдповiдно до пункту 12.5. Статуту Товариства права та обов'язки Генерального директора
визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства,
Статутом та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що
укладається з ним. Вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором пiдписує голова
Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. До компетенцiї
Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради. До компетенцiї Генерального директора, зокрема, належить: вирiшення питань
щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим
Статутом; розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої
дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; прийняття рiшення
про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого
правочину, становить менш нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства; затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення
змiн до органiзацiйної структури Товариства; затвердження правил процедур та iнших
внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих,
затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; повiдомлення
кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою
про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; надання Наглядовiй
радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких
заiнтересоване Товариство; надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником

(власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (-i) направив (-ли) запит про
проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати
початку аудиторської перевiрки; надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом
аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є
власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв акцiй Товариства; прийняття будь-яких кадрових
рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв
фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв
Товариства; затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв
Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї,
передбаченої цим Статутом та положенням про фiлiї та представництва; затвердження перелiку
майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна
Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для
Товариства; затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв
Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства;
затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств
(крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та
статутами дочiрнiх пiдприємств; затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв
(балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв
(балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками
(акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; прийняття рiшень з iнших
питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим
Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; складання квартальних звiтiв Товариства та
надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Товариства та рiчних звiтiв
виконавчого органу та надання їх на розгляд Загальним зборам; розробка та подання на розгляд
трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання
Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; органiзацiя
ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому
Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; вирiшення
iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до
компетенцiї Генерального директора чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми
документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та
Загальних зборiв. Генеральний директор Товариства, зокрема, має право: дiяти без довiреностi
вiд iменi Товариства, представляти 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;
вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим
органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; розпоряджатися
коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та
Наглядової ради; вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також
рахунки в цiнних паперах; пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про
видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно
до положень Статуту; видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi
Товариства; здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати рiшення, видавати
накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на
пiдставi рiшень органiв Товариства; розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями
Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлювати
внутрiшнiй режим роботи Товариства; приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства,
застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного
законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, приймати будь - якi iншi

кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати
трудовi договори вiд iменi Товариства; пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення
до нього; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у
статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах
управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi
Товариства голосувати (приймати 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 пiдписувати статути таких юридичних
осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких
юридичних осiб; органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства;
приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних
органiзацiях; здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи
Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також
рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради.
Згiдно п.13.2. Статуту Товариства права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються
Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, а також
договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право
вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути
присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом
дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової
ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або
внутрiшнiми Положеннями Товариства. За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя
проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. За пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна
комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та
повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд
час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна
комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя подає також на затвердження
Загальним зборам звiт Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана подати Наглядовiй радi
звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними Загальними зборами, не пiзнiше як за 30
днiв до дати проведення рiчних Загальних зборiв. Ревiзiйною комiсiєю проводиться спецiальна
перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Така перевiрка проводиться за
iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Генерального
директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно
є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. За пiдсумками
спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає
висновок, в якому мiститься iнформацiя про факти, що виявленi пiд час проведення перевiрки.
Висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами спецiальної перевiрки мають бути протягом 5
робочих днiв з дати їх оформлення переданi Наглядовiй радi або Генеральному директору або
акцiонеру (акцiонерам), за iнiцiативою яких проводилась спецiальна перевiрка
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Загальним
зборам. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам
або особам чи органам Товариства за iнiцiативою яких проводилась перевiрка. Порядок
проведення перевiрок, порядок скликання i проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, органiзацiя
роботи Ревiзiйної комiсiї регулюється цим Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю
Товариства. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та
органiзацiєю роботи на своїх засiданнях.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Дата складання:
12.03.2020 року
Затверджено:
12.03.2020 року
Звiт про корпоративне управлiння
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
(далi - Товариство, емiтент) , код за ЄДРПОУ - 00191164, мiсцезнаходження: 85307, Донецька
область м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд.7А
I. Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння
1.1. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" кодекс
корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс
корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi,
об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не
приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, Товариство
не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в
цьому пунктi кодекси не наводяться.
1.3. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та
статутом, який розмiщений за посиланням http://pao.dmz.com.ua/akcioneram-ta-investoram/statut.
Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
II. Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
III. Iнформацiя про загальнi збори
16 квiтня 2019 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори).
Кворум Загальних зборiв склав 50,9461%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та
прийнятi з них рiшення:
1. Про обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про
припинення її повноважень. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних
зборiв Товариства: Куценко Вячеслав Юрiйович - голова лiчильної комiсiї; Долга Оксана
Русланiвна - член лiчильної комiсiї; Великанов Сергiй Володимирович - член лiчильної комiсiї.
Повноваження лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля розгляду та пiдрахунку голосiв по
всiм питанням порядку денного.
2. Розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Затвердити звiт
виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк.
3. Розгляд звiту наглядової ради та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: Затвердити звiт наглядової

ради Товариства про результати дiяльностi за 2018 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї. Прийняте рiшення: Затвердити звiт i
висновки ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2018 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт
Товариства за 2018 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Прийняте рiшення: Збиток Товариства за 2018 рiк покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх
перiодiв. У зв'язку з наявними збитками дивiденди за 2018 рiк не нараховувати та не
виплачувати.
7. Про змiну типу Товариства. Прийняте рiшення: Змiнити тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". Визначити тип Товариства приватне акцiонерне товариство.
8. Про змiну найменування Товариства. Прийняте рiшення: Змiнити найменування Товариства
та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"; затвердити скорочене найменування Товариства ПРАТ "ДМЗ".
9. Про внесення змiн до статуту Товариства. Прийняте рiшення: У зв'язку iз змiною типу
Товариства внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Затвердити цю нову редакцiю статуту Товариства. Доручити Никитенко Андрiю Iвановичу
(i.п.н. 2820300096) пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" в затвердженiй новiй редакцiї та вчинити дiї,
пов'язанi iз державною реєстрацiєю статуту у встановленому законодавством порядку.
10. Про скасування внутрiшнiх положень Товариства. Прийняте рiшення: У зв'язку iз змiною
типу та найменування Товариства скасувати всi внутрiшнi положення ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД".
11. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства. Прийняте рiшення: Затвердити
наступнi
внутрiшнi
положення
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД": Положення про загальнi збори ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", Положення про
Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ
МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД", Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД". Доручити
Никитенко Андрiю Iвановичу пiдписати щойно затвердженi внутрiшнi положення Товариства.
12. Про вiдкликання (припинення) повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: Вiдкликати (припинити) повноваження голови та членiв наглядової ради
Товариства.
13. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: Члени Наглядової ради
є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складi: Лащенко Iгор Миколайович, Надич Iгор
Богданович, Горбачова Тетяна Iванiвна.
14. Про затвердження умов договорiв (типової форми договору), що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Прийняте
рiшення: Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами
наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з
членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Никитенко Андрiя Iвановича.
15. Про вiдкликання (дострокове припинення) повноважень ревiзiйної комiсiї Товариства.
Прийняте рiшення: Вiдкликати (припинити) повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї
Товариства.
16. Про обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняте рiшення: Члени Ревiзiйної комiсiї є

обраними, а Ревiзiйна комiсiя сформована у складi: Марiчева Лариса Олександрiвна.
17. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатиметься з членами
ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняте
рiшення: Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами
ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з
членами ревiзiйної комiсiї Товариства на затверджених умовах, Никитенко Андрiю Iвановичу.
Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.
IV. Iнформацiя про наглядову раду та одноосiбний виконавчий орган Товариства
Наглядова рада (Статут, Положення про наглядову раду вiд 16.04.2019 року):
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним
законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада
обирається загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової
ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рiшення щодо обрання
членiв наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування
акцiонерами, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з
їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має
право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Станом на дату складання цього Звiту до складу наглядової ради входять:
- голова наглядової ради Лащенко Iгор Миколайович, обраний членом наглядової ради
загальними зборами 16.04.2019 року (Протокол загальних зборiв вiд 16.04.2019 року)
термiном на 3 роки, головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому
засiданнi 16.04.2019 року (протокол наглядової ради вiд 16.04.2019 року);
- член наглядової ради Надич Iгор Богданович, обраний членом наглядової ради загальними
зборами 16.04.2019 року (Протокол загальних зборiв вiд 16.04.2019 року) термiном на 3 роки;
- член наглядової ради Горбачова Тетяна Iванiвна, обрана членом наглядової ради загальними
зборами 16.04.2019 року (Протокол загальних зборiв вiд 16.04.2019 року) термiном на 3 роки.
Комiтетiв наглядової ради не створено.
Протягом 2019 року вiдбулися засiдання наглядової ради:
Дата засiдання: 27.02.2019 року, кворум: 100%, загальний опис прийнятих рiшень: скликання
рiчних загальних зборiв; затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв;
визначення дати складання перелiку акцiонерiв, яким буде надiслане повiдомлення про
проведення рiчних загальних зборiв; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають
право на участь у рiчних загальних зборах; обрання (призначення) робочих органiв рiчних
загальних зборiв; про органiзацiю пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв.
Дата засiдання: 07.03.2019 року, кворум: 60%, загальний опис прийнятих рiшень:
затвердження повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв; визначення конкретного
способу подання повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерам.
Дата засiдання: 29.03.2019 року, кворум: 60%, загальний опис прийнятих рiшень: включення
пропозицiй акцiонера щодо кандидатiв до складу органiв Товариства до проекту порядку
денного рiчних загальних зборiв; затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв;
затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах.
Дата засiдання: 15.07.2019 року, кворум: 100%, загальний опис прийнятих рiшень: припинення
повноважень голови та членiв правлiння; призначення на посаду генерального директора.
Одноосiбний виконавчий орган (Статут вiд 16.04.2019 року):
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства, який
здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є генеральний директор (одноосiбний
виконавчий орган). Генеральний директор пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi,

органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах,
встановлених законодавством та статутом. Генеральним директором Товариства може бути
фiзична особа - громадянин України, iноземної держави або особа без громадянства, яка має
повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї Товариства.
Генеральний директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою на
визначений нею строк.
Станом на дату складання цього Звiту генеральним директором є Никитенко Андрiй Iванович,
призначений рiшенням наглядової ради 15.07.2019 року (протокол наглядової ради вiд
15.07.2019 року) безстроково.
Функцiональнi обов'язки генерального директора: здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства вiдповiдно до наданих повноважень та нести персональну вiдповiдальнiсть за
виконання покладених завдань; без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно, в тому
числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати
накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства,
пiдписувати фiнансово-господарськi документи та договори в межах своєї компетенцiї;
вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших
органiв Товариства; отримання повної, достовiрної та своєчасної iнформацiї про Товариство,
необхiдної для виконання своїх функцiй; в межах визначених статутом та iншими внутрiшнiми
документами Товариства повноважень самостiйне вирiшення питань поточної дiяльностi
Товариства.
V. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю
та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi
внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи,
як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi
арифметичних
розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй,
iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в
цiлях управлiння Товариством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на
фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають
грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються
наступним фiнансовим ризикам:
1) ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання;
2) ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини
недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути
змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою
погашення зобов'язань;
3) кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань
контрагентами (дебiторами).
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi
умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового
iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi
факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi
iнструменти ринку. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та
вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство

намагається здiйснювати контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi.
Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими
фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Товариство
вживає заходiв щодо контролю кредитного ризику. Управлiння кредитним ризиком
здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити
заборгованiсть. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати
такi зовнiшнi ризики, як: нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; непередбаченi дiї
державних органiв; нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i
iн.) полiтики;
непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
непередбаченi дiї конкурентiв.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками Товариства не створено. Менеджмент
приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи
наявнi ресурси.
Документи, якими керується Товариство у своїй дiяльностi:
Статут. Нова редакцiя Статуту прийнята згiдно рiшення загальних зборiв 16.04.2019 року
(протокол вiд 16.04.2019 року);
Положення про наглядову раду (Затверджено загальними зборами 16.04.2019 року (протокол вiд
16.04.2019 року);
Положення про ревiзiйну комiсiю (Затверджено загальними зборами 16.04.2019 року (протокол
вiд 16.04.2019 року);
Положення про загальнi збори (Затверджено загальними зборами 16.04.2019 року (протокол вiд
16.04.2019 року).
VI. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
Станом на дату складання цього Звiту власниками значних пакетов акцi Товариства є: Шило
Павло Миколайович, який володiє 31124100 шт. акций, що складає 8,592094% статутного
капiталу; Володєнков Олександр Миколайович, який володiє 22905802 шт. акций, що складає
6,32335% статутного капiталу; Banque Pictet & Cie SA, яке володiє 23466619 шт. акций, що
складає 6,478175% статутного капiталу; FINTEST TRADING CO LIMITED (ФIНТЕСТ
ТРЕЙДIНГ КО ЛIМIТЕД), яке володiє 55122977 шт. акций, що складає 15,21720% статутного
капiталу; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
"КОМПОЗИТ-ФАКТОРИНГ", яке володiє 86895134 шт. акций, що складає 23.98820%
статутного капiталу; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРУПА
"ЕНЕРГО", яке володiє 86937836 шт. акций, що складає 23.99998% статутного капiталу.
Iншi особи не володiють значними пакетами акцiй Товариства.
VII. Iнформацiя про обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах
Товариства
Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй Товариства складає 342 001 590 штук, що становить 94,41% вiд загальної
кiлькостi акцiй Товариства. 20 239 570 акцiй Товариства належать власникам акцiй Товариства,
якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування
рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi
папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому
вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну
систему України", їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в
органах емiтента.
Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства немає.

VIII. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства
Згiдно з п.9.3 статуту, посадовими особами органiв Товариства визнаються фiзичнi особи голова та члени наглядової ради, генеральний директор, члени ревiзiйної комiсiї.
Вiдповiдно до п.11.11 та 11.12 Статуту, наглядова рада обирається загальними зборами у
кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу наглядової ради входять голова наглядової ради
та два члени наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними
зборами та зазначається в татутутi. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається
внаслiдок кумулятивного голосування акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних
зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова наглядової ради Товариства
обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного
складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової
ради.
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори можуть в будь-який час та з
будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв
наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення загальних зборiв про дострокове
припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв наглядової ради.
Вiдповiдно до п.11.42 статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової
ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за
два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; в
разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; в разi смертi, визнання його
недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у разi отримання
Товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником
акцiонера.
Вiдповiдно до п.12.4 статуту, генеральний директор Товариства обирається (призначається)
наглядовою радою на визначений нею строк. Одна й та сама особа може обиратися
(призначатися) генеральним директором необмежену кiлькiсть раз. Повноваження генерального
директора припиняються за рiшенням наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про
призначення нового генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його
повноваження. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких пiдстав прийняти рiшення
про припинення повноважень генерального директора.
Вiдповiдно до п.13.4 статуту, члени ревiзiйної комiсiї обираються загальними зборами виключно
шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну
дiєздатнiсть, та або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку
спливу строку повноважень обраного складу ревiзiйної комiсiї повноваження членiв ревiзiйної
комiсiї продовжуються, але сумарний строк повноважень обраного складу ревiзiйної комiсiї не
може бути бiльшим п'яти рокiв. Одна й та сама особа може обиратися членом ревiзiйної комiсiї
неодноразово. Член ревiзiйної комiсiї здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з
Товариством. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою загальними
зборами особою на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв. Дiя договору з членом
ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень.
IХ. Повноваження посадових осiб Товариства
Наглядова рада (Положення про наглядову раду, п.11 Статуту):
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України
"Про акцiонернi товариства", статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради
Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: затвердження
внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до
виключної компетенцiї загальних зборiв згiдно закону, та тих, що рiшенням наглядової ради
переданi для затвердження генеральному директору; прийняття рiшення про проведення рiчних

та позачергових загальних зборiв Товариства; пiдготовка та затвердження порядку денного та
проектiв рiшень загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою;
затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про
акцiонернi товариства"; обрання та припинення повноважень генерального директора
Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором
Товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення
генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження генерального директора; призначення i звiльнення керiвника
пiдроздiлу внутрiшнього аудитi (внутрiшнього аудитора); затвердження умов трудових
договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнiм
аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, в тому числi заохочувальних та
компенсацiйних виплат; здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування)
товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства,
опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння
Товариства; розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його
розгляду; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi загальнi збори
скликаються акцiонерами; обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської
перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення
умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення
розмiру оплати його (її) послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку,
визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на
участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства";
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях
(асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення
(реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств
(товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про
затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та
iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє
Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї,
представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; вирiшення питань,
вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi
товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть
майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; прийняття рiшень
щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми
договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти
нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами
про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю
економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi
поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; у випадках, передбачених Законом України
"Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення

правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; прийняття рiшення про винесення на розгляд
загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; визначення
ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про
обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження
умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; надсилання
оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-65-1 Закону України "Про акцiонернi товариства";
iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської
перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв; прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного
секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови наглядової
ради; визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо
забезпечення їх нерозголошення; здiйснення контролю за дiяльнiстю генерального директора,
керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення
вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй; та
представництв чинному законодавству України, статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств,
положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та
iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi
норм чинного законодавства України; прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi
стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств Товариства; розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх
розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними
контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; вирiшення iнших питань, що
належать до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства та цього
Статуту. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, не можуть
вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.
Згiдно п.11.7 статуту, члени наглядової ради мають право: отримувати iнформацiю та
документи, що стосуються дiяльностi Товариства; вимагати звiтiв та пояснень вiд генерального
директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо
їхньої посадової дiяльностi; залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi
Товариства; вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi генеральним директором,
якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства
України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi
Товариства; здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання
наглядовою радою своїх завдань.
Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на
них, органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради, здiйснює iншi повноваження,
передбаченi статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.
Генеральний директор (п.12.8 статуту) має право: дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства,
представляти 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; вчиняти вiд iменi
Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь - якi договори
(угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства
в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень статуту; розпоряджатися коштами та
майном Товариства в межах, визначених статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової
ради; вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в
цiнних паперах; пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких

прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до
положень статуту; видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi
Товариства; здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати рiшення, видавати
накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на
пiдставi рiшень органiв Товариства; розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями
Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлювати
внутрiшнiй режим роботи Товариства; приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства,
застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного
законодавства України, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, приймати будь - якi iншi
кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати
трудовi договори вiд iменi Товариства; пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення
до нього; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у
статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах
управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi
Товариства голосувати (приймати 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 пiдписувати статути таких юридичних
осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких
юридичних осiб; органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства;
приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних
органiзацiях; здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи
Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, статуту Товариства, а також
рiшенням загальних зборiв та наглядової ради.
Ревiзiйна комiсiя (Положення про ревiзiйну комiсiю, п.13.2 статуту) має право: витребувати
документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; вимагати скликання
засiдань наглядової ради; вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi
до її компетенцiї; здiйснювати iншi дiї, передбаченi статутом та чинним законодавством.
Вiд Товариства
Генеральний директор ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
?ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД?
Никитенко А.I.
У вiдповiдностi до ч.3 статтi 40 та 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок",
аудиторською фiрмою - АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, свiдоцтвj про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської
дiяльностi №0146 вiд 26.01.2001р., строк дiї з 26.01.2001 року до 29.10.2020 року виданого
Аудиторською Палатою України, внесена до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi номер в реєстрi №0146
перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо iнформацiї,
зазначеної у пунктах V-IX цього Звiту про корпоративне управлiння. Звiт аудиторської
фiрми додається, i є невiд'ємною частиною цього Звiту про корпоративне управлiння.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
Володенков Олександр
Миколайович
The Bank of New York Mellon
(США)

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
30939178

д/н
US26135160

Banque Pictet & Cie SA
(Швейцарiя)

CH-660-002

FINTEST TRADING CO
LIMITED (ФIНТЕСТ
ТРЕЙДIНГ КО ЛIМIТЕД)
(Кiпр)

HE 51541

Місцезнаходження
85300, Донецька обл.,
д/н р-н, м.Покровськ,
вул.Торгiвельна,
106А
д/н, Донецька обл.,
д/н р-н, д/н, д/н
10286, США, д/н р-н,
New York City,
Liberty Street ,
буд.225
1227, ШВЕЙЦАРIЯ,
д/н р-н, Carouge Ge,
Rout des Acacias,
буд.60
1057, КIПР, д/н р-н,
Нiкосiя/Nicosia,
Перайос, 13, район
Лiкавiтос/Peiraios, 13,
Lykavit

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

173 832 970

Прості іменні

Привілейовані
іменні

47,988188310793

173 832 970

0

22 905 802

6,323357069638

22 905 802

0

31 124 100

8,592093731149

31 124 100

0

23 466 619

6,478175754517

23 466 619

0

55 122 977

15,217204196232

55 122 977

0

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
олоденков Олександр Миколайович
Усього

Кількість за видами акцій

22 905 802
329 358 270

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
6,32335706964
90,922376131967

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
22 905 802
0
329 358 270
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
Акцiя проста
бездокументарна iменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

362 241 160

0,25

Права та обов'язки
акцiї дають акцiонеру право на участь в управлiннi
Товариством; отримання дивiдендiв;
отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його
майна або вартостi частини майна Товариства;
отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Товариства.
Обов'язки: дотримуватися Статуту та внутрiшнiх
документiв Товариства; виконувати рiшення Загальних
зборiв; не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства,
не розголошувати та не використовувати iнсайдерську
iнформацiю про Товариство; виконувати свої
зобов'язання перед Товариством, в тому числi пов'язанi
з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в
порядку та засобами, що передбаченi Статутом

Примітки:
Iнформацiї щодо торгiвлi цiнними паперами на зовнiшнiх ринках немає.
Торгiвля акцiями здiйснювалась на неорганiзованих внутрiшнiх ринках.
Товариство протягом звiтного року не подавало документiв для включення цiнних паперiв до лiстингу фондових бiрж.
Iнформацiї щодо фактiв делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Протягом року рiшення, щодо додаткового випуску акцiй не приймалося.
Iнших цiнних паперiв Товариство немає

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Нi

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
13.07.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
153/05/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

3
4
5
6
7
8
9
ДКЦПФР Донецьке
UA4000078612 Акція проста Бездокумент
0,25
362 241 1
90 560 290
територiальне
бездокумента арні іменні
60
управлiння
рна іменна
Усi акцiї емiтента розмiщенi. Iнформацiї щодо котирування акцiй ПРАТ "ДМЗ" у 2019 р. не маємо.
Iнформацiї щодо торгiвлi цiнними паперами на зовнiшнiх ринках немає.
Торгiвля акцiями здiйснювалась на неорганiзованих внутрiшнiх ринках.
Товариство протягом звiтного року не подавало документiв для включення цiнних паперiв до лiстингу фондових бiрж.
Iнформацiї щодо фактiв делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
Протягом року рiшення, щодо додаткового випуску акцiй не приймалося.
Iнших цiнних паперiв Товариство немає.

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10
100

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
13.10.2010

2
153/05/1/10

3
UA4000078612

4
362 241 160

5
90 560 290

6
341 617 425

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
20 623 735

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Вiдповiдно до п. 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при
визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства щодо акцiй, власники якi не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про
обслуговування рахунку в цiнних паперах або не здiйснили переказ належних їм прав на акцiї на власний рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй
установi. Iнших обмежень прав участi та/або голосування на загальних зборах Товариству не вiдомi.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 820

1 713

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 820

1 713

1 820
1 713
0
0
1 820
1 713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 820
1 713
0
0
1 820
1 713
У фiнансовiй звiтностi основнi засоби, що знаходяться на
пiдконтрольнiй територiї вiдображеi за залишковою вартiстю. Основнi
засоби, що тимчасово перебувають на окупованiй територiї та на
територiї проведення антитерористичної операцiї, вiдображенi згiдно з
МСФЗ 36 "Знецiнення активiв".
На дату рiчної звiтностi пiдприємство має оцiнювати, чи iснують
ознаки можливого зменшення корисностi активу. Однiєю з таких ознак,
що свiдчить про зменшення корисностi активiв, є суттєвi негативнi
змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому
середовищi, у якому дiє пiдприємство, що вiдбулися протягом звiтного
перiоду або очiкуванi найближчим часом.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-282 108
-294 864
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
90 560
90 560
Скоригований статутний капітал
90 560
90 560
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону
Опис
України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до
Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд
07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний
капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв
товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-282 108.000 тис.грн. ) менше скоригованого
статутного капiталу(90560.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу
України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та

зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги,
що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523
тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ
пiдлягає лiквiдацiї.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

95

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
286 302
X
X
X
286 397
X
X
Iншi зобов'язання складаються з: Довгострокових пенсiйних
зобов'язань за планом зi встановленими виплатами у сумi 119
008 тис.грн. Поточних зобов'язань у сумi 167294 тис. грн., якi
складаються: -з кредиторської заборгованостi за товари,
роботи, послуги у сумi 68993 тис. гри. -з авансов отриманиху
сумi 133 тис. гри.. - поточних пенсiйних зобов'язань за планом
зi встановленими виплатами у сумi 8670 тис.грн. -iншi поточнi
зобов'язання - 89498.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБАЛ
КАСТОДIАН"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37956893
01042, Україна, м. Київ, вул. Чигорiна,
18, примiщення 225
АЕ №263421

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

Опис

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

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

НКЦПФР
01.10.2013
(044) 277-23-52
(044) 286 7170
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме
депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДIАН" надає
послуги вiдповiдно до договору про
обслуговування (вiдкриття) рахункiв у
цiнних паперах власникiв.
АУДИТОРСЬКА ФIРМА В ФОРМI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НIКА-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
24647491
01133, Україна, м. Київ, бульвар Лесi
Українки,26, оф.304
Свiдоцтво № 1715
Аудиторська палата України
26.01.2001
0444905507
0444905507
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Аудиторська фiрма, яка надавала
аудиторськi послуги емiтенту та
провела аудит фiнансової звiтностi
ПАТ "МКХЗ" за 2018р.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, м. Київ, вул.Тропiнiна,
7-г
Рiшення № 2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна дiяльнiсть центрального
депозитарiю
З депозитарiєм укладено договiр на

обслуговування емiсiї.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД"
Донецька область, м.Красноармiйськ

Дата

КОДИ
14.01.2020

за ЄДРПОУ

00191164

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Приватне підприємство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 1
Адреса, телефон: 85307 м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд.7А, (095)8662150
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

1413200000
120
24.10

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

0
273
( 273 )
0
1 820
1 858 962
( 1 857 142 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
273
( 273 )
0
1 713
1 858 962
( 1 857 249 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

1 820

1 713

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

2 058

2 335

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

167
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

167
24
0
0
0
0
0
50
0
50
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
23
2 278

0
0
0
0
0
2 576

1200

0

0

1300

4 098

4 289

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

90 560
0
471
0
0
0
0
-385 895
(0)
(0)
0

90 560
0
443
0
0
0
0
-373 111
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1495

-294 864

-282 108

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
119 008
0
0
0
0
0
0
0

0
119 008
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
119 008

0
0
0
0
0
0
0
119 008

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
81 611
111
6
123
433
133
0
0
0
9 420
0
0
88 123
179 954

0
68 993
95
0
123
433
133
0
0
0
9 420
0
0
88 192
167 389

1700

0

0

1800
1900

0
4 098

0
4 289

Керівник

Никитенко Андрiй Iванович

Головний бухгалтер

Никитенко Андрiй Iванович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

00191164

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

(0)
(0)

(0)
(0)

2090

0

0

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
13 376

0
0
0
3 451

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 479 )
(0)
( 141 )

( 313 )
(0)
( 120 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

12 756

3 018

2195
2200

(0)
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
0
(0)
(0)
(0)
0

0
0
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

12 756

3 018

2295
2300

(0)
0

(0)
0

2305

0

0

2350

12 756

3 018

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
12 756

0
3 018

За звітний
період

1
2
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

3
0
0
0
107
513
620

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
362 241 160
362 241 160

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0
107
326
433
За аналогічний
період
попереднього
року
4
362 241 160
362 241 160

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2610

0,003520

0,008330

2615

0,003520

0,008330

2650

0,00

0,00

Керівник

Никитенко Андрiй Iванович

Головний бухгалтер

Никитенко Андрiй Iванович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

00191164

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
50

0
0
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
(0)
50

(0)
(0)
0

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
0

(0)
0

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
50
0
0
50

(0)
0
0
0
0
0

Керівник

Никитенко Андрiй Iванович

Головний бухгалтер
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

Дата

КОДИ
29.01.2020

за ЄДРПОУ

00191164

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
90 560
0

4
471
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-385 895
0

4010
4090
4095

0
0
90 560

0
0
471

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-294 864
0

0
0
-385 895

0
0
0

0
0
0

0
0
-294 864

0

12 756

0

0

12 756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

-28
0

0
0

0
0

28
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
90 560

-28
443

0
0

0
0

12 784
-373 111

0
0

0
0

12 756
-282 108

Керівник

Никитенко Андрiй Iванович

Головний бухгалтер

Никитенко Андрiй Iванович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1. Загальна iнформацiя та умови дiяльностi. ПРАТ "Донецький металургiйний завод". Юридична
адреса: мiкрорайон Шахтарський, буд 7А, м.Покровськ, Донецької обл., Україна. Пiдприємство
надає послугу з оренди примiщення. Всi виробничi потужностi Товариства розташованi на
територiї Донецької областi, яка тимчасово не контролюється органами влади України з квiтня
2014 року.
З початку 2017 року залiзничне сполучення з тимчасово непiдконтрольними Українi
територiями було заблоковано, що призвело до ускладнень у постачаннi i вiдвантаженнi готової
продукцiї Товариства та iнших промислових пiдприємств регiону.
У березнi 2017 року, керiвництво Товариства тимчасово втратило змогу здiйснювати подальший
контроль над виробничими активами Товариства, а також операцiйною дiяльнiстю Товариства
через незаконне захоплення виробничих i адмiнiстративних примiщень неустановленими
особами.
У зазначених умовах будь-яка виробнича дiяльнiсть Товариства на тимчасово непiдконтрольнiй
територiї Українi повнiстю припинена, зважаючи на неможливiсть її здiйснення через дiї
обставин непереборної сили.
Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здiйснювати виробничу
дiяльнiсть в осяжному майбутньому.
Станом на 31 грудня 2019 року на пiдприємствi працює 1 особа (на 31 грудня 2018 року - 1
особа). Остаточний результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко
спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший суттєвий негативний вплив на українську
економiку. Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку
стабiльної дiяльностi, необхiднi за поточних обставин, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення
дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан
Товариства, 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 Товариства.
Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського
персоналу.
2. Основа складання фiнансової звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Функцiональна валюта та валюта
подання є нацiональна валюта України гривня. Функцiональною валютою Товариства та
валютою подання цiєї фiнансової звiтностi є гривня, округлена до тисяч. Ця фiнансова звiтнiсть
була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi. За рiк, що закiнчився 31
грудня 2019 р., Товариство отримало чистий прибуток в розмiрi 12756 тисяч гривень (31 грудня
2018 р. чистий прибуток у розмiрi 3018 тисячi гривень). Станом на 31 грудня 2019 р. поточнi
зобов'язання Товариства перевищують її оборотнi активи на 191548 тисячi гривень (31 грудня
2018: 177676 тис.грн.. Крiм того, як зазначено вище всi виробничi потужностi Товариства
розташованi на тимчасово непiдконтрольнiй територiї Українi. На тимчасово непiдконтрольнiй
територiї на 31.12.2019р. розташованi основнi засоби (включаючи незавершенi капiтальнi
iнвестицiї), нематерiальнi активи в сумi 273 тисяч гривень i запаси в сумi 34 921,2 тисячi
гривень. У частинi основних засобiв та нематерiальних активiв було прийнято рiшення
проведення операцiї iз знецiнення таких об'єктiв у сумi, що дорiвнювала залишковiй вартостi
таких об'єктiв, тобто у частинi основних засобiв 246 245,7 тис.грн, а у частинi нематерiальних
активiв - 82 тис.грн. Товариством створенi резерви знецiнення в частинi незавершених
капiтальних iнвестицiй в сумi 123360,6 тис.грн , запасiв та товарiв 34921,2 тис. грн., резерв пiд
знецiнення земельних дiлянок у сумi 22583,0 тисяч грн., та пiд фiнансовi iнвестицiї 156,8
тис.грн. . Кiнцевий результат розвитку та наслiдки невизначеностi щодо статусу та можливостi
економiчної дiяльностi на цiй територiї важко спрогнозувати, однак вони можуть мати

подальший серйозний негативний вплив на комерцiйну дiяльнiсть Товариства. Керiвництво
Товариства планує у передбаченому законодавством України порядку притягнути до
кримiнальної та iншої вiдповiдальностi третiх осiб, причетних до незаконного захоплення
виробничих i адмiнiстративних примiщень пiдприемства. Хоча управлiнський персонал вважає,
що вживанi ним заходи будуть достатнiми для того, щоб забезпечити дiяльнiсть Товариства на
основi принципу безперервностi дiяльностi у найближчому майбутньому, подальша
нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати
дiяльностi та фiнансовий стан пiдприемства, 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 пiдприемства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд
оцiнки управлiнського персоналу.
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 'рунтуються, 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
вище.
3. Основнi принципи облiкової полiтики. Викладенi далi, принципи облiкової полiтики
застосовувалися Товариством послiдовно протягом перiоду, поданого у цiй фiнансовiй звiтностi.
Облiкова полiтика пiдприємства визначена в наказi № 11 вiд 29.12.2017р. Бухгалтерський облiк
у товариствi здiйснюється згiдно з Законом України вiд 16.07.1999 р. №996-ХIУ "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Ця фiнансова звiтнiсть була складена
згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). 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 'рунтуються, 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.
Викладенi далi принципи облiкової полiтики застосовувалися Товариством послiдовно протягом
перiоду, поданого у цiй фiнансовiй звiтностi.
При визнаннi об'єкта основних засобiв як активу здiйснюється його оцiнка за первiсною
вартiстю. Пiсля визнання об'єкт основних засобiв такi об'єкти облiковуються за переоцiненою
вартiстю. При переоцiнцi основних засобiв застосовується iндексацiйний метод. Перевищення
сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi переоцiненого
об'єкта щомiсяця включається пропорцiйно нарахованiй амортизацiї до складу нерозподiленого
прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу. Iнформацiю про суму накопиченої
амортизацiї вiдображається в Звiтi про фiнансовий стан.
До iнвестицiйної нерухомостi вiдносять нерухомiсть, призначену для отримання орендних
платежiв або збiльшення власного капiталу i використовувану для власних потреб менш нiж на
1,0% вiд загальної площi нерухомостi. При визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi в якостi
активу, оцiнка таких активiв вiдбувається за собiвартiстю. Пiсля визнання об'єкт iнвестицiйної
нерухомостi оцiнюють за собiвартiстю мiнус амортизацiйнi витрати i витрати по зменшенню
корисностi.

Розрахунковi середнi залишковi строки корисного використання значних одиниць основних
засобiв такi: Будiвлi та споруди 3 - 56 рокiв Виробниче обладнання 1 - 24 рокiв Iнше 1 - 17 рокiв
Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть
переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.
Капiталiзуються витрати по позиках, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва
або виробництва квалiфiкацiйних активiв. До квалiфiкацiйних активiв вiдносять активи,
пiдготовка яких до використання за призначенням або для продажу обов'язково вимагає перiод
часу бiльше трьох мiсяцiв.
Нематерiальнi активи визнаютьсяi облiковуються за собiвартiстю
При нарахуваннi амортизацiї об'єктiв основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi,
нематерiальних активiв використовуються прямолiнiйний метод, по об'єктах МНМА
амортизацiя нараховується у розмiрi 100% при введеннi в експлуатацiю.
Iнвестицiї в спiльнi, асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства оцiнюються за собiвартiстю.
Фiнансовi активи, придбанi у результатi систематичних операцiй, визнаються на дату операцiї за
первiсною вартiстю, а подальша оцiнка - за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки.
У звiтi про фiнансовий стан дебiторську заборгованiсть вiдображають з урахуванням резерву
сумнiвних боргiв, величина якого розраховується за методом застосування абсолютної суми
сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Фiнансовi зобов'язання при первiсному визнаннi оцiнюють за справедливою вартiстю з
урахуванням витрат на проведення операцiї, а подальша оцiнка - за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Короткострокова кредиторська
заборгованiсть пiдлягає дисконтуваню в разi iстотного ефекту вiд дисконтування. Iстотним
ефектом вважається ефект впливу на вiдповiдну статтю фiнансової звiтностi бiльше 10%.
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. 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.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж або iншому вибуттi оцiнка запасiв здiйснюється за
методом ФIФО. Метод конкретної iдентифiкацiї списання запасiв застосовується при виконаннi
робiт по конкретному об'єкту. При продажу в роздрiбнiй торгiвлi та громадському харчуваннi
оцiнка запасiв здiйснюється по методу роздрiбних цiн. Втрати вiд знецiнення запасiв
вiдображати прямого списання за статтею iншi операцiйнi витрати.
До складу статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включаються готiвковi грошовi кошти в касi
пiдприємства, грошi на поточних та iнших рахунках в банках (в т.ч. розподiльчих), грошовi
кошти в дорозi, електроннi грошi, еквiваленти грошових коштiв, зокрема депозити в банках
термiном погашення трохи бiльше одного мiсяця.
Наказом про облiкову полiтику передбачено створення забезпечення для вiдшкодування
майбутнiх операцiйних витрат на:
- виплату вiдпускних працiвникам пiдприємства, визначаючи його величину твором фактично

нарахованої працiвникам заробiтної плати та коефiцiєнта, обчисленого вiдношенням рiчної
планової суми на оплату вiдпускних до загального рiчного планового фонду оплати працi;
- вiдновлення навколишнього середовища, оцiнюючи зобов'язання на кожну дату складання
фiнансової звiтностi в сумi дисконтованого значення витрат, якi будуть потрiбнi для погашення
зобов'язання через певний перiод;
- виконання гарантiйних зобов'язань;
- погашення зобов'язань щодо програм пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою;
- iншi забезпечення.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнаєтьсяи в звiтному перiодi пiсля надання послуг, виходячи зi
стадiї завершеностi робiт за кожним договором. Оцiнку ступеня завершеностi операцiй з
надання послуг здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи. Оцiнку ступеня завершеностi
робiт за будiвельним контрактом визначють методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи.
Класифiкацiя витрати за функцiями i розподiл за такими статтями:
Операцiйнi витрати: - Собiвартiсть реалiзацiї - Адмiнiстративнi витрати - Витрати на збут - iншi
операцiйнi витрати
Неоперацiйнi витрати: - Фiнансовi витрати - Витрати вiд участi в капiталi - Iншi витрати
З метою класифiкацiї операцiйними витратами вважаються витрати, пов'язанi з операцiйною
дiяльнiстю. Операцiйною дiяльнiстю вважати основну дiяльнiсть пiдприємства, яка приносить
дохiд, а також iншi види дiяльностi, якi не є iнвестицiйною чи фiнансовою дiяльнiстю.
У Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд курсовi рiзницi вiдображати згорнуто.
Надходження вiд отриманих дивiдендiв показується в звiтi про рух грошових коштiв, як рух
грошових коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi. Виплата вiдсоткiв за користування
грошовими коштами показується в звiтi про рух грошових коштiв, як рух грошових коштiв в
результатi фiнансової дiяльностi.
4. Новi та переглянутi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) для рiчнiх перiодiв,
що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Управлiнський персонал не аналiзував,
як новi стандарти та змiни можуть вплинути на фiнансовий стан i результати операцiй Компанiї,
у зв'язку з вiдсутнiстю виробничої дiяльностi та припиненню доступу до матерiальних ресурсiв
та основних виробничих фондiв пiдприємства.
5. Визначення справедливої вартостi. Деякi принципи облiкової полiтики Товариства 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) 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. (б) 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. (в) 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 'рунтується на котирувальних (не скоригованих) цiнах на активних ринках для
iдентичних активiв або зобов'язань, до яких Товариство має доступ на дату оцiнки; " Рiвень 2:
оцiнка грунтується 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
грунтується на вхiдних даних щодо активу чи зобов'язання, якi є недоступними на ринку.
Товариство визнає перехiд мiж рiвнями iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi на
кiнець звiтного перiоду у якому така змiна вiдбулася. Протягом 2019 року змiн в iєрархiї джерел
визначення справедливої вартостi не вiдбувалося.
6. Нематерiальнi активи. Рух нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року
представлений таким чином (у тисячах гривень):
Групи нематерiальних активiв
Код рядка
Залишок на початок року Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк Залишок на кiнець року
первiсна
(переоцiнена)
вартiсть
накопичена
амортизацiя
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопичена амортизацiя
первiсна
(переоцiнена) вартiсть
накопичена амортизацiя
1
2
3
4
5
8
9
14
Права користування природними ресурсами
010
Права користування майном
020
Права на комерцiйнi позначення 030
Права на об'єкти промислової власностi 040
237
237
237
237
Авторське право та сумiжнi з ним права 050
060
Iншi нематерiальнi активи 070
36
36
36
36
Разом 080
273
273
273
273
Гудвiл 090 В частинi нематерiальних активiв нiяких змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалося,
нарахування амортизацiї не здiйснювалося, всi об'єкти знаходяться на тимчасово не
пiдконтрольнiй территорiї.
Рух нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року представлений таким
чином (у тисячах гривень):
Групи нематерiальних активiв
Код рядка
Залишок на початок року Надiйшло за рiк
Вибуло за рiк Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопичена амортизацiя
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопичена амортизацiя
первiсна (переоцiнена) вартiсть
накопичена
амортизацiя
1
2
3
4
5
8
9
14
Права користування природними ресурсами
010
Права користування майном
020
Права на комерцiйнi позначення 030
Права на об'єкти промислової власностi
Авторське право та сумiжнi з ним права
060
Iншi нематерiальнi активи 070
36
Разом 080
273
273
-

040
050
36
-

237
273

237
-

-

-

-

273

-

36

36

237
-

237

Гудвiл 090

-

-

-

-

-

-

7. Основнi засоби. Облiк основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до МСФЗ 16, одиницею
облiку виступає кожен окремий об'єкт, метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.
Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року представлений таким чином (у
тисячах гривень):
Групи основних засобiв
Код рядка
Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за
рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
1
2
3
4
5
8
9
10
14
Земельнi дiлянки
100
-Iнвестицiйна нерухомiсть 105
-Капiтальнi витрати на полiпшення земель 110
-Будинки, споруди та передавальнi пристрої
120
330573
328753
107 330573
328860
Машини та обладнання
130
1510998
1510998
1510998
1510998
Транспортнi засоби 140
2242 2242 2242 2242
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150
7717 7717 7717
7717
Тварини
160 Багаторiчнi насадження
170
Iншi основнi засоби 180
2
2
2
2
Бiблiотечнi фонди 190
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200
7430 7430 7430
7430
Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210
Природнi ресурси 220
Iнвентарна тара
230
Предмети прокату 240
Iншi необоротнi матерiальнi активи
250
Разом 260
1858962
1857142
107
1858962
1857249
Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року представлений таким чином (у
тисячах гривень):
Групи основних засобiв
Код рядка
Залишок на початок року Надiйшло за рiк Вибуло за
рiк Нараховано амортизацiї за рiк Залишок на кiнець року первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос первiсна (переоцiнена) вартiсть
знос
1
2
3
4
5
8
9
10
14
Земельнi дiлянки
100
-Iнвестицiйна нерухомiсть 105
-Капiтальнi витрати на полiпшення земель 110
-Будинки, споруди та передавальнi пристрої
107 330573
328753
Машини та обладнання
130
1510998
1510998
Транспортнi засоби 140
2242 2242 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150

120

330573

1510998
7717

7717

328646
-

-

-

2242 2242
-

-

1510998
7717

7717
Тварини
160 Багаторiчнi насадження
170
Iншi основнi засоби 180
2
2
Бiблiотечнi фонди 190
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200
7430 7430 7430
7430
Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210
Природнi ресурси 220
Iнвентарна тара
230
Предмети прокату 240
Iншi необоротнi матерiальнi активи
250
Разом 260
1858962
1857035
107
1858962
1857142
Об'єкти якi знаходяться на пiдконтрольнiй Українi територiї в 2019 роцi переданi в операцiйну
оренду, первiсна вартiсть складає 3513 тис. грн., накопичений знос 1800 тис. грн.. Амортизацiя
нараховувалася iз використанням прямолiнiйного методу у частинi основних засобiв, що
знаходяться на пiдконтрольнiй територiї, за об'єктами якi залишились на не пiдконтрольнiй
территорiї припинено нарахування амортизацiї, на об'єкти МНМА амортизацiя нараховується у
розмiрi 100% вартостi об'єктiв при їх введення в експлуатацiю. Сума нарахованої амортизацiї за
2019 рiк склала 107 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї на 31.12.19 складає 1857249 тис.грн.
Оскiльки об'єкти оцiнюються за переоцiненою вартiстю наказом про облiкову полiтику
встановлено, що дооцiнка переоцiненого об'єкта щомiсяця включається пропорцiйно
нарахованiй амортизацiї до складу нерозподiленого прибутку(НРП) з одночасним зменшенням
додаткового капiталу.
8.Iнформацiя щодо капiтальних iнвестицiй на 31.12.2019р.
У звiтностi об'єкти незавершених капiтальних iнвестицiй облiковуються за вирахуванням суми
сформованого резерву пiд об'єкти на тимчасово неконтрольованiй територiї. Розмiр сформовано
резерву складає 123360 тисяч гривень.
9. Запаси. Запаси пiдприємства знаходились безпосередньо на основних виробничих об'єктах
та на територiї виробництва, персонал
пiдприємства
втратив
доступ та контроль,
iнвентаризацiя запасiв не проводилась . Згiдно МСФО 2 "Запаси" залишки запасiв якi
облiковуються бухгалтерському облiку оцiненi по чистiй вартостi реалiзацiї за вирахуванням
резерву на знецiнення, в повному обсязi. Протягом звiтного перiоду операцiї iз придбання
товарiв не здiйснювалися. Iнших змiн у складi запасiв не вiдбувалося. Розмiр сформованого
резерву складає 34921 тис. грн., що в абсолютному обсязi покриває облiковi показники, що
вiдображено у Примiтках до фiнансової звiтностi .
10. Дебiторська заборгованiсть. У складi дебiторської заборгованостi облiковується
заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 2335 тис.грн. Протягом звiтного перiоду не
вiдбулося списання дебiторської заборгованостi.
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 167тис.грн.
- заборгованiсть що до розрахункiв з бюджетом - 24 тис. грн. складається к розрахункiв з
податку ПДФО;
Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi на 31 грудня (в тисячах гривень)
На 31 грудня 2019 року
/ 31 грудня 2018 року
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
2335 2058
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 167
167
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
24
30
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
0
0
Усього

2526 2255

У т.ч. дебiторська заборгованiсть пов'язаних осiб

2335

2058

- у частинi iнших оборотних активiв, представлених непiдтвердженими сумами податкового
кредиту та податкового зобов'язання, сума такого резерву на 31.12.2019 складає 23 тис.грн.
11. Власний капiтал. Зареєстрований капiтал Товариства на 31 грудня 2019 р.
складає
362241160 простих iменних акцiй, одного класу номiнальною вартiстю 0,25 гривень за акцiю.
Всi акцiї є зареєстрованими, випущеними i оплаченими.. На 31 грудня 2019р. чистi активи
пiдприемства були меншими за її статутний капiтал. Проте, пiдприемство не оголосило про
зменшення статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам пункту 3 статтi 155 Цивiльного
кодексу України. Крiм того, пункт 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України передбачає, що
якщо вартiсть чистих активiв пiдприемства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного
капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Капiтал у дооцiнках Станом на
31 грудня 2019р. числиться у сумi 471 тис.грн.
12. В складi довгострокових забезпечень облiковуються
забезпечення на виплату пiльгових
пенсiй. Резерв пенсiйного забезпечення для кожного iз спiвробiтникiв розраховується виходячи
iз середньої заробiтної плати працiвникiв, середньої заробiтної плати в галузi i коефiцiєнтiв.
Розмiр такого резерву на 31.12.2019р. складає довгострокова частина 119008 тис.грн., та його
поточна частина забезпечення 8670 тис.грн.
13. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги на 31 грудня представлена таким чином: (у тисячах гривень)
На 31.12.2019 На 31.12.2018
Торгова кредиторська заборгованiсть
68993 81611
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 0
0
Iтого кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 68993 81611
У т.ч. кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
1300
14. Поточнi забезпечення . Поточнi забезпечення на 31 грудня представленi таким чином: (у
тисячах гривень):
Види забезпечень i резервiв Залишок на 01.01.2019
Збiльшення за звiтний рiк Використано у
звiтному роцi Сторновано невикористану суму у звiтному
Залишок
на
кiнець
року
нараховано (створено)
додатковi вiдрахування
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 535,6 0
0
0
0
535,6
Забезпечення iнших витрат 214
0
0
0
0
214
Поточна частина зобов'язань з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi 8670
8670
Разом 9420 9420
Види забезпечень i резервiв Залишок на 01.01.2018
Збiльшення за звiтний рiк Використано у
звiтному роцi Сторновано невикористану суму у звiтному
Залишок
на
кiнець
року
нараховано (створено)
додатковi вiдрахування
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 535,6 0
0
0
0
535,6
Забезпечення iнших витрат 214
0
0
0
0
214
Поточна частина зобов'язань з виплат працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi 8670
8670
Разом 9420 9420
15. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. Товариство не мало чистого доходу вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
16 Операцiйнi витрати. Операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi
таким чином (у тисячах гривень ): 2019 2018
Сировина та витратнi матерiали, а також змiна у залишках готової продукцiї та незавершеного
виробництва (0)
(0)

Товари для перепродажу (0)
(0)
Заробiтна плата та пов'язанi з нею витрати
(0)
(0)
Транспортування
(0)
(0)
Знос та амортизацiя необоротних активiв (0)
(0)
Послуги стороннiх органiзацiй
(479) (313)
Податки i обов'язковi платежi
(0) (6)
Амортизацiя (107) (107)
Ремонти та поточне обслуговування
(0)
(0)
Енергоресурси, включаючи газ та електроенергiю
(0)
(0)
Витрати на податки, окрiм податку на прибуток (0)
(0)
Iншi витрати (34) (7)
Всього(620)
(433)
Класифiкованi як
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
(0)
(0)
Адмiнiстративнi витрати (479) (313)
Витрати на збут
(0)
(0)
Iншi операцiйнi
(141) (120)
Всього
(620)
(433)
17. Iншi операцiйнi доходи. Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня,
представленi таким чином: (у тисячах гривень):
2019 2018
доходи вiд оренди 279 279
Дохiд вiд сторнування ранiше наданих послуг Доходи вiд курсових рiзниць
13376
3169
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi та безповоротної фiнансової допомоги
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
Доходи вiд надання послуг з транспортування Iншi операцiйнi доходи
- 3
Iтого 13376 3451
18. Iншi операцiйнi витрати. Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня,
представленi таким чином: (у тисячах гривень)
2019 2018
Резерв пiд зменшення корисностi основних засобiв
Резерв пiд знецiнення запасiв
Сировина та витратнi матерiали
()
Заробiтна плата невиробничого персоналу та пов'язанi з нею витрати
()
Витрати сумнiвнi та безнадiйнi борги
(2)
Резерв пiд знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi (-)
Визнанi штрафи, пенi, неустойки (6)
Знос та амортизацiя об'єктiв основних засобiв, наданих в оренду
(107) (107)
Знос та амортизацiя об'єктiв основних засобiв (-)
(-)
Збиток вiд курсових рiзниць
Iнше (34) (5)
Всього(141) (120)
19. Управлiння фiнансовими ризиками
(а) Огляд У зв'язку з використанням фiнансових iнструментiв виникають такi ризики: "
кредитний ризик; " ризик лiквiдностi; " ринковий ризик. У цiй примiтцi представлена iнформацiя
про рiвень зазначених ризикiв Товариства, про цiлi, полiтики та процеси оцiнки i управлiння
ризиками. 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 Товариство,
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 пiдприемства.
(б) Кредитний ризик Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для пiдприемства
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
пiдприемства, 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. Товариство не
вимагає застави по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги, передоплатi та iнших
фiнансових iнструментах. Товариство 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.
(в) Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Товариство не буде мати можливостi
виконати свої фiнансовi зобов'язання в належнi строки. Пiдхiд 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 пiдприемства.
(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 пiдприемства. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i
контроль рiвня ринкового ризику в межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi.
Валютний ризик У пiдприемства виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками,
залишками коштiв у банках та кредитами, деномiнованими в iноземних валютах. Валютами, в
яких, головним чином, деномiнованi цi операцiї, є долари США та євро. Українське
законодавство обмежує спроможнiсть хеджувати свiй валютний ризик. Iнший ризик ринкової
цiни Товариства 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 'рунтується на
судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, поточних економiчних умов,
характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших факторiв. Оцiнка справедливої
вартостi 'рунтується 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 2019 р. та 2018 р.
20. Зобов'язання.
(а) Зобов'язання з придбання Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв Товариство не мало
суттєвих договiрних зобов'язань по капiтальних витратах на придбання основних засобiв.
(б) Зобов'язання по охоронi навколишнього середовища Система заходiв iз дотримання
природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв
влади щодо його виконання постiйно переглядається. Оскiльки можливi зобов'язання
Товариства з виведення активiв з експлуатацiї знаходяться у далекому майбутньому,
розрахункова поточна вартiсть цих зобов'язань наразi незначна. У випадку виникнення
зобов'язань вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли.
Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства,
а також судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив.
21.Непередбаченi зобов'язання. Непередбаченi податковi зобов'язання Українська система
оподаткування Товариство має вiдповiдати вимогам податкового законодавства України, яке
часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзне тлумачення, а в деяких
випадках є суперечливим. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi органами 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. Товариство
вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офiцiйних рiшень та
рiшень судiв, що податковi зобов'язання були належним чином вiдображенi в облiку. В цiй
фiнансовiй звiтностi не був створений резерв по потенцiйних штрафах, пов'язаних з
оподаткуванням.
22. Операцiї з пов'язаними сторонами. У ходi своєї звичайної дiяльностi у 2019 роцi Товариство
сдавало в оренду об'єкти основних засобiв пов'язанiй сторонi. 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 Товариства iз
пов'язаними сторонами здiйснюється на ринкових умовах.
(а) Винагорода основному управлiнському персоналу Винагорода основному управлiнському
персоналу за рiк, що закiнчився 31.12.2019 року не виплачувалася ( 2018 рiк - не виплачувалася).
Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними,
прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль за дiяльнiстю Товариства.
(б) Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами Залишки по розрахунках з пов'язаними
сторонами станом на 31 грудня 2019 р. представленi таким чином:

Материнська компанiя
Суб'єкти господарювання, пiд спiльним контролем
суб'єкти господа рювання Всього
Активи
2335
2335
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
2335
2335
Аванси виданi
167
167
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 0
0
Зобов'язання 68993
68993
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
993
68993
Аванси отриманi
133
133
Iнша поточнi зобов'язання 0
0
Заборгованiсть по розрахунках з учасниками
0
0

Iншi
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Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами Залишки по розрахунках з пов'язаними
сторонами станом на 31 грудня 2018 р. представленi таким чином:
Материнська компанiя
Суб'єкти господарювання, пiд спiльним контролем
суб'єкти господа рювання Всього
Активи
2058
2058
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
2058
Аванси виданi
0
0
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 0
0
Зобов'язання 1300
1300
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1300
Аванси отриманi
0
0
Iнша поточнi зобов'язання 0
0
Заборгованiсть по розрахунках з учасниками
0
0

Iншi

Операцiї з пов'язаними сторонами у 2019 роцi представленi таким чином:
Материнська компанiя
Суб'єкти господарювання , пiд спiльним контролем
суб'єкти господарювання Всього
Всього Дохiд 279
279
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 279
279
Iншi операцiйнi доходи
Витрати:
0
0
Закупки сировини i товарiв для перепродажу
Закупки основних засобiв
Послуги
Iншi витрати
Операцiї з пов'язаними сторонами у 2018 роцi представленi таким чином:
Материнська компанiя
Суб'єкти господарювання , пiд спiльним контролем
суб'єкти господарювання Всього
Всього Дохiд 279
279
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 279
279
Iншi операцiйнi доходи
Витрати:
0
0
Закупки сировини i товарiв для перепродажу

2058

1300

Iншi

Iншi

Закупки основних засобiв
Послуги
Iншi витрати

XVI. Твердження щодо річної інформації
Ми визнаємо свою вiдповiдальнiсть за достовiрне подання фiнансових звiтiв вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) та iнших
законодавчих актiв. Фiнансова звiтнiсть вiдображає справедливо та достовiрно iнформацiю
згiдно з МСФЗ.
Ми пiдтверджуємо, що:
- значнi припущення, використанi нами пiд час здiйснення облiкових оцiнок, включаючи
оцiнки за справедливою вартiстю, є об?рунтованими;
- стосунки пов'язаних сторiн та операцiї iз пов'язаними сторонами належно вiдображенi в облiку
й iнформацiя про них розкрита вiдповiдно до вимог стандартiв фiнансової звiтностi; ми
пiдтверджуємо повноту iнформацiї, наданої стосовно iдентифiкацiї та стану взаєморозрахункiв
мiж пов'язаними сторонами.
- не iснує подiй, що вiдбулися пiсля закiнчення перiоду, та якi вимагають коригування або
розкриття у фiнансових звiтах.;
- не було допущено порушень з боку управлiнського персоналу або працiвникiв, якi вiдiграють
iстотну роль у внутрiшньому контролi, або якi могли б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть;
- фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень та пропускiв;
- фiнансова звiтнiсть мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд
його контролем;
- звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i
здiйснення господарської дiяльностi та стан Товариства i юридичних осiб, якi перебувають пiд
його контролем;
- Товариство має право власностi на всi свої активи; право утримання або стягнення активiв за
борги вiдсутнi.
Ми належним чином вiдобразили або розкрили всi зобов'язання як фактичнi, так i умовнi, а
також в Примiтках до фiнансової звiтностi, розкрили iнформацiю щодо судових справ, стороною
у яких виступає Товариство. Крiм розкритих у фiнансовiй звiтностi, в Товариства немає iнших
зобов'язань, включаючи забезпечених правами власностi або будь-якими iншими активами ї.
Товариство має належнi права власностi на всi свої активи, а всi активи, якi вибули або були
переданi третiм сторонам, належним чином вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Де необхiдно,
вартiсть активiв була списана до рiвня, який вiдображає їх знецiнення. За активами, якi переданi
(проданi) третiм особам, не iснує договорiв щодо їх повернення (викупу) Товариством у третiх
осiб.
Активи, якi перебувають у власностi Товариства, не перебувають у заставi та не обтяженi
судовими провадженнями, крiм тих активiв, iнформацiя за якими окремо розкрита у фiнансовiй
звiтностi.
Всi доходи, якi виникли у нас протягом перiоду до дати балансу, вiдображенi в фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства. Всi операцiї з грошовими коштами були
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, баланс Товариства включає всi банкiвськi рахунки та iншi
грошовi депозити, що належать Товариству
У нас немає будь-яких формальних чи неформальних компенсацiйних угод щодо наших
грошових коштiв та iнвестицiйних рахункiв.
Ми пiдтверджуємо, що баланс Товариства вiдображає перевищення поточних зобов'язань над
поточними активами в розмiрi 191548 тис.грн, а чистi активи складають негативну величину
(-282108 тис.грн) та є меншими за статутний капiтал (90560 тис.грн).
Ми вiдзначаємо, що всi виробничi потужностi Товариства розташованi на територiї Донецької
областi, яка тимчасово не контролюється органами влади України з квiтня 2014 року.
З початку 2017 року залiзничне сполучення з тимчасово непiдконтрольними Українi
територiями було заблоковано, що призвело до ускладнень у постачаннi i вiдвантаженнi готової
продукцiї Товариства та iнших промислових пiдприємств регiону.

У березнi 2017 року, керiвництво Товариства тимчасово втратило змогу здiйснювати подальший
контроль над виробничими активами Товариства, а також операцiйною дiяльнiстю Товариства
через незаконне захоплення виробничих i адмiнiстративних примiщень неустановленими
особами.
У зазначених умовах будь-яка виробнича дiяльнiсть Товариства на тимчасово непiдконтрольнiй
територiї Українi повнiстю припинена, зважаючи на неможливiсть її здiйснення через дiї
обставин непереборної сили.
Товариство не може розглядатися як таке, що може продовжуватиме здiйснювати виробничу
дiяльнiсть в осяжному майбутньому.

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

Дата
виникнення
події

1
16.04.2019
11.07.2019
15.07.2019

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
16.04.2019
11.07.2019
15.07.2019

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

